
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 

Δροσιά,, 26-3-2019
Αρ. Πρωτ.: 13631

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 

                   ΕΡΓΟ: “ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗ Δ.Κ. ΔΡΟΣΙΑΣ”

                  
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.400.000,00 € 
(πλέον ΦΠΑ 24%)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΤΠΑ 85% - ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Κωδικός ενάρ. ΠΔΕ:2017ΣΕ27510132
Κωδικός CPV: 44163130-0
MIS/ΟΠΣ: 5008942
Αρ. Εγκρ. Μελ.: 14069/15-1-2003 Απο,φ. 
Δ.Σ. ΕΥΔΑΠ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο  Δή,μος  Διονύσ,σούσ  διάκήρύσ,σσει  άνοικτή , διάδικάσι,ά  με,σω  τούσ  Εθνικούσ , Σύσστή,μάτος
Ηλεκτρονικω,ν Δήμοσι,ων Σύσμβά,σεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) γιά τήν επιλογή, άνάδο,χούσ κάτάσκεύσή,ς τούσ ε,ργούσ:

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Κ. ΔΡΟΣΙΑΣ»

πούσ  θά  διεξάχθει , σύσ,μφωνά  με  τις  διάτά,ξεις  τούσ  ν.4412/2016  (ΦΕΚ  147  Α’)  κάι  τούσς  ο,ρούσς  τής
εγκεκριμε,νής με τήν ύσπ’ άριθμ. 110/2019 άπο,φάσή Οικονομική,ς Επιτροπή,ς Δ. Διονύσ,σούσ διάκή,ρύσξής.

1. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορω,ν ορι,ζετάι η 8-5-2019 ήμε,ρά
Τετάρτη  κάι ω,ρά 10:00 π.μ.

2. Ως  ημερομηνία  και  ώρα  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  των  προσφορω,ν  ορι,ζετάι  η  15-5-
2019 ήμε,ρά Τετάρτη κάι ω,ρά 10:00 π.μ.

3. Αν, γιά λο,γούσς άνωτε,ράς βι,άς ή, γιά τεχνικούσ,ς λο,γούσς, δεν διενεργήθει, ή άποσφρά,γισή κάτά,
τήν ορισθει,σά ήμε,ρά ή , άν με,χρι τή με,ρά άύστή, δεν ε,χει ύσποβλήθει , κάμι,ά προσφορά,, ή άπο-
σφρά,γισή  κάι  ή  κάτάλήκτική , ήμερομήνι,ά  άντι,στοιχά  μετάτι,θεντάι  σε  οποιάδή,ποτε  ά,λλή
ήμε,ρά,  με  άπο,φάσή  τής  άνάθε,τούσσάς  άρχή,ς.  Η  άπο,φάσή  άύστή , κοινοποιει,τάι  στούσς  προ -
σφε,ροντες,  με,σω  τής  λειτούσργικο,τήτάς  ιΕπικοινωνι,άέ,  πε,ντε  (5)  τούσλά,χιστον  εργά,σιμες
ήμε,ρες πριν τή νε,ά ήμερομήνι,ά κάι άνάρτά,τάι στήν ΕΕΕΕ, στο ΚΗΜΔΗΣ κάι στήν ιστοσελι,δά
τής  άνάθε,τούσσάς  άρχή,ς,  εφο,σον  διάθε,τει,  κάθω,ς  κάι  στον   ειδικο,,  δήμο,σιά  προσβά,σιμο,
χω,ρο ιήλεκτρονικοι , διάγωνισμοι,έ  τής πύσ,λής  www.promitheus.gov.gr    τούσ ΕΣΗΔΗΣ.  Αν κάι
στή νε,ά άύστή, ήμερομήνι,ά δεν κάτάστει, δύσνάτή, ή άποσφρά,γισή των προσφορω,ν ή, δεν ύσπο -
βλήθούσ,ν προσφορε,ς, μπορει , νά ορισθει, κάι νε,ά ήμερομήνι,ά, εφάρμοζομε,νων κάτά, τά λοιπά,
των διάτά,ξεων των δύσ,ο προήγούσ,μενων εδάφι,ων.

4. Αντικει,μενο τούσ ε,ργούσ ει,νάι ή ολοκλή,ρωσή τής κάτάσκεύσή,ς  τούσ εσωτερικούσ , δικτύσ,ούσ άπο-
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χε,τεύσσής άκάθά,ρτων στή Δροσιά, σύσμπεριλάμβάνομε,νων κάι των εξωτερικω,ν διάκλάδω,σε -
ων, το οποι,ο θά λειτούσργει , με βάρύσ,τήτά κάι τά λύσ,μάτά θά οδήγούσ,ντάι με,σω τούσ πρωτεύσ,ο -
ντος δικτύσ,ούσ τής ΕΥΔΑΠ στά κε,ντρά επεξεργάσι,άς στή Μετάμο,ρφωσή κάι στή σύσνε,χειά στήν
Ψύσττά,λειά. Προ,κειτάι νά κάτάσκεύσάστούσ,ν σύσνολικά , περι , τά 18.900μ.μ. άγωγω,ν διάφο,ρων
διάμε,τρων κάι περι, τις 700 εξωτερικε,ς διάκλάδω,σεις.

5. Η σύσνολική, προθεσμι,ά εκτε,λεσής τούσ ε,ργούσ, ορι,ζετάι σε  28 μήνες άπο, τήν ήμε,ρά ύσπογρά-
φή,ς τής σύσ,μβάσής.

6. Ο προύσππολογισμο,ς δήμοπρά,τήσής τούσ ε,ργούσ χωρι,ς το Φ.Π.Α άνε,ρχετάι σε  5.400.000,00 Εύσρω,
κάι με Φ.Π.Α 24% σε 6.696.000,00 ΕΥΡΩ κάι άνάλύσ,ετάι σε:
Δάπά,νή εργάσιω,ν: 4.093.516,10 Εύσρω,,
Γενικά, ε,ξοδά κάι Όφελος εργολά,βούσ (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 736.832,90 Εύσρω,,
Απρο,βλεπτά (ποσοστούσ, 9% επι, τής δάπά,νής εργάσιω,ν κάι τούσ κονδύσλι,ούσ Γ.Ε.+Ο.Ε.): 434.731,41
Εύσρω,, πούσ άνάλω,νοντάι σύσ,μφωνά με τούσς ο,ρούσς τούσ ά,ρθρούσ 156 πάρ. 3. (ά)  τούσ ν. 4412/2016.
Απολογιστικε,ς εργάσι,ες: 80.000,00 Εύσρω,,
Ανάθεω,ρήσή: 54.919,59 Εύσρω,, σύσ,μφωνά με το ά,ρθρο 153 τούσ ν. 4412/2016.
ΦΠΑ (24%): 1.296.000,00 Εύσρω,.

7. Δικάι,ωμά σύσμμετοχή,ς στή διάδικάσι,ά σύσ,νάψής σύσ,μβάσής ε,χούσν φύσσικά, ή , νομικά, προ,σωπά, ή,
ενω,σεις άύστω,ν πούσ δράστήριοποιούσ,ντάι στήν κάτήγορι,ά ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ.

8. ά.  Όσον άφορά , τήν  κάτάλλήλο,τήτά γιά  τήν  ά,σκήσή τής  επάγγελμάτική,ς  δράστήριο,τήτάς,  οι
προσφε,ροντες  πούσ  ει,νάι  εγκάτεστήμε,νοι  στήν  Ελλά,δά  ύσποβά,λλούσν  βεβάι,ωσή  εγγράφή,ς  στο
Μ.Ε.ΕΠ στήν 4  η   τάξη και άνω, γιά ε,ργά κάτήγορι,άς ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ.

β. Οι προσφε,ροντες πούσ ει,νάι εγκάτεστήμε,νοι  σε λοιπά , κρά,τή με,λή τής Εύσρωπάιπκή,ς Ένωσής
προσκομι,ζούσν  τις  δήλω,σεις  κάι  πιστοποιήτικά , πούσ  περιγρά,φοντάι  στο  Πάρά,ρτήμά  υ  τούσ
Προσάρτή,μάτος Α τούσ ν. 4412/2016.

γ. Οι προσφε,ροντες πούσ ει,νάι εγκάτεστήμε,νοι σε κρά,τος με,λος τούσ Εύσρωπάιπκούσ , Οικονομικούσ,
Χω,ρούσ (Ε.Ο.Χ) ή, σε τρι,τες χω,ρες πούσ ε,χούσν ύσπογρά,ψει κάι κύσρω,σει τή ΣΔΣ, στο βάθμο, πούσ ή ύσπο,
άνά,θεσή  δήμο,σιά  σύσ,μβάσή  κάλύσ,πτετάι  άπο , τά  Πάράρτή,μάτά  1,  2,  4  κάι  5  κάι  τις  γενικε,ς
σήμειω,σεις τούσ σχετικούσ, με τήν Ένωσή Προσάρτή,μάτος   τής ως ά,νω Σύσμφωνι,άς, ή, σε τρι,τες
χω,ρες  πούσ  δεν  εμπι,πτούσν  στήν  προήγούσ,μενή   περι,πτωσή  κάι  ε,χούσν  σύσνά,ψει  διμερει,ς  ή,
πολύσμερει,ς σύσμφωνι,ες με τήν Ένωσή σε θε,μάτά διάδικάσιω,ν άνά,θεσής δήμοσι,ων σύσμβά,σεων,
προσκομι,ζούσν  πιστοποιήτικο , άντι,στοιχούσ  επάγγελμάτικούσ , ή , εμπορικούσ , μήτρω,ούσ.  Στήν
περι,πτωσή  πούσ  χω,ρά  δεν  τήρει , τε,τοιο  μήτρω,ο,  το  ε,γγράφο  ή , το  πιστοποιήτικο , μπορει , νά
άντικάθι,στάτάι άπο, ε,νορκή βεβάι,ωσή ή,, στά κρά,τή - με,λή ή, στις χω,ρες ο,πούσ δεν προβλε,πετάι
ε,νορκή βεβάι,ωσή, άπο, ύσπεύσ,θύσνή δή,λωσή τούσ ενδιάφερομε,νούσ ενω,πιον άρμο,διάς δικάστική,ς ή,
διοικήτική,ς άρχή,ς, σύσμβολάιογρά,φούσ ή, άρμο,διούσ επάγγελμάτικούσ, ή, εμπορικούσ, οργάνισμούσ, τής
χω,ράς  κάτάγωγή,ς  ή , τής  χω,ράς  ο,πούσ  ει,νάι  εγκάτεστήμε,νος  ο  οικονομικο,ς  φορε,άς,  ο,τι  δεν
τήρει,τάι τε,τοιο μήτρω,ο κάι ο,τι άσκει, τή δράστήριο,τήτά τούσ ά,ρθρούσ 21 τής διάκή,ρύσξής.

9. Οι προσφορε,ς  ύσποβά,λλοντάι άπο, τούσς ενδιάφερομε,νούσς ήλεκτρονικά,,  με,σω τής διάδικτύσάκή,ς
πύσ,λής  www.promitheus.gov.gr τούσ  ΕΣΗΔΗΣ,  με,χρι  τήν κάτάλήκτική , ήμερομήνι,ά  κάι  ω,ρά  πούσ
ορι,ζετάι στο ά,ρθρο 18 τής Διάκή,ρύσξής τούσ ε,ργούσ, σε ήλεκτρονικο, φά,κελο τούσ ύσποσύσστή,μάτος.
Γιά τή σύσμμετοχή, στήν πάρούσ,σά διάδικάσι,ά οι ενδιάφερο,μενοι οικονομικοι, φορει,ς άπάιτει,τάι νά
διάθε,τούσν  ψήφιάκή , ύσπογράφή,,  χορήγούσ,μενή  άπο , πιστοποιήμε,νή  άρχή , πάροχή,ς  ψήφιάκή,ς
ύσπογράφή,ς  κάι  νά  εγγράφούσ,ν  στο  ήλεκτρονικο , σύσ,στήμά  (ΕΣΗΔΗΣ-  Διάδικτύσάκή , πύσ,λή
www.promitheus.gov.gr) άκολούσθω,ντάς τή διάδικάσι,ά εγγράφή,ς τούσ ά,ρθρούσ 5 πάρ. 1.2 ε,ως 1.4
τής  Κοινή,ς  Υπούσργική,ς  Απο,φάσής με  άρ.  117384/26-10-2017 (3821 Β') «Ρυθμίσεις  τεχνικών
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων,  μελετών,  και  παροχής
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με  χρήση των επιμέρους εργαλείων και
διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

10. Κριτή,ριο  γιά  τήν  άνά,θεσή  τής  Σύσ,μβάσής  ει,νάι  ή  πλε,ον  σύσμφε,ρούσσά άπο , οικονομική , ά,ποψή
προσφορά, μο,νο βά,σει τιμή,ς (χάμήλο,τερή τιμή,).
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11. Το ε,ργο σύσγχρήμάτοδοτει,τάι άπο, το Εύσρωπάιπκο, Τάμει,ο Περιφερειάκή,ς Ανά,πτύσξής σε ποσοστο,
85%  στο  πλάι,σιο  τούσ  ΕΠ  Υποδομε,ς  Μετάφορω,ν,  Περιβά,λλον  κάι  Αειφο,ρος  Ανά,πτύσξή  κάι
άποτελει , ύσποε,ργο τής πρά,ξής  “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΔΡΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΑΝΟΙΞΗΣ (Β’ ΦΑΣΗ 2014 - 2020)” με κωδ ΟΠΣ 5008942 κάι κωδικο,
ενά,ριθμο  στο  ΠΔΕ  2017ΣΕ27510132  κάι  ι,διούσς  πο,ρούσς  τούσ  Δή,μούσ  Διονύσ,σούσ.  (κωδ.
Προύσππολογισμούσ, Κ.Α. 63.7341.0004).

12. Γιά  τήν  σύσμμετοχή , στο  διάγωνισμο , άπάιτει,τάι  ή  κάτά,θεσή  άπο , τούσς  σύσμμετε,χοντες
οικονομικούσ,ς φορει,ς, κάτά, τούσς ο,ρούσς τής πάρ. 1ά) τούσ ά,ρθρούσ 72 τούσ ν.4412/2016, εγγύσήτική,ς
επιστολή,ς σύσμμετοχή,ς πούσ άνε,ρχετάι στο ποσο, των 108.000,00 Ευρώ.

13. Στήν περι,πτωσή ε,νωσής οικονομικω,ν φορε,ων, ή εγγύσ,ήσή σύσμμετοχή,ς περιλάμβά,νει κάι τον ο,ρο
ο,τι ή εγγύσ,ήσή κάλύσ,πτει τις ύσποχρεω,σεις ο,λων των οικονομικω,ν φορε,ων πούσ σύσμμετε,χούσν στήν
ε,νωσή.

14. Η εγγύσ,ήσή σύσμμετοχή,ς πρε,πει νά ισχύσ,ει τούσλά,χιστον γιά εννε,ά (9) μή,νες κάι τριά,ντά (30) ήμε,ρες
άπο, τήν ήμερομήνι,ά ύσποβολή,ς των προσφορω,ν, ή,τοι με,χρι 8-3-2020.

15. Κά,θε  ύσποβάλλο,μενή  προσφορά , δεσμεύσ,ει  τον  σύσμμετε,χοντά  στον  διάγωνισμο , κάτά , τή
διά,τάξή τούσ ά,ρθρούσ 97 τούσ ν. 4412/2016, γιά διά,στήμά 9 μήνω,ν άπο, τήν ήμερομήνι,ά λή,ξής
τής προθεσμι,άς ύσποβολή,ς των προσφορω,ν.

16. Προσφε,ρετάι  ελεύσ,θερή,  πλή,ρής,  ά,μεσή  κάι  δωρεά,ν  ήλεκτρονική , προ,σβάσή στά ε,γγράφά τής
σύσ,μβάσής στον  ειδικο,,  δήμο,σιά  προσβά,σιμο,  χω,ρο  ιήλεκτρονικοι , διάγωνισμοι,έ  τής  πύσ,λής
www.promitheus.gov.gr,  κάθω,ς κάι στήν ιστοσελι,δά τής άνάθε,τούσσάς άρχή,ς  www.  dionysos  .gr.
στή διάδρομή, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ –  ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ –  ΕΡΓΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

17. Εφο,σον ε,χούσν ζήτήθει , εγκάι,ρως, ή,τοι ε,ως τήν 21-4-2019 και ώρα 14:00 ή άνάθε,τούσσά άρχή,
πάρε,χει  σε  ο,λούσς  τούσς  προσφε,ροντες  πούσ  σύσμμετε,χούσν  στή  διάδικάσι,ά  σύσ,νάψής  σύσ,μβάσής
σύσμπλήρωμάτικε,ς  πλήροφορι,ες  σχετικά , με τά ε,γγράφά τής σύσ,μβάσής,  το άργο,τερο στις  1-5-
2019.

18. Προκή,ρύσξή  σύσ,μβάσής,  ή,τοι  το  σχετικο , τύσποποιήμε,νο  ε,ντύσπο  ιΠροκή,ρύσξή  Σύσ,μβάσήςέ,
απεστάλη,  με,σω τής διάδικτύσάκή,ς πύσ,λής simap.europa.eu, γιά δήμοσι,εύσσή στήν Υπήρεσι,ά
Εκδο,σεων τής Εύσρωπάιπκή,ς Ένωσής . στις 27-3-2019.

Ο  Αντιδή,μάρχος Τεχνικω,ν Υπήρεσιω,ν,
Υποδομω,ν &  Χωροτάξι,άς

Δήμή,τρής Ρά,ικος
Πολιτικο,ς Μήχάνικο,ς Τ.Ε.
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