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Προκηρύσσει: 
 
 

Τη διενέργεια ανοικτού ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ δημόσιου διαγωνισμού, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης έργου με 

τίτλο: «Αντικατάσταση πεπαλαιωμένων αγωγών ύδρευσης 2020 – Α’ ΦΑΣΗ» με αριθμό αναφοράς τη σχετική 

μελέτη ΤΥ/75/2020. 

Κριτήριο ανάθεσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης 

τιμής, με συμπλήρωση του έντυπου της οικονομικής προσφοράς.  

Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι 1)η αντικατάσταση πεπαλαιωμένων αγωγών ύδρευσης του Δημοτικού 

δικτύου ύδρευσης σε διάφορες περιοχές της Διοικητικής Περιφέρειας του Δήμου Κρωπίας και συγκεκριμμένα τις 

περιοχές Κιτσίου, Σκάρπιζα, Χατζήρια-Λαμπρικάς, Βιομηχανική περιοχή Κορωπίου Βάρης, και Καρελλάς εκτός των 

περιοχών που βρίσκονται σε πιθανές δασικές περιοχές 2)η τοποθέτηση εκκενωτών σε διάφορα σημεία 3)η 

τοποθέτηση αερεξαγωγών διπλής ενέργειας σε διάφορα σημεία των δικτύων για την προστασία αυτών αλλά και την 

εύρυθμη λειτουργία τους και 4)η τοποθέτηση νέων πυροσβεστικών κρουνών (υδροστόμια Πυροσβεστικής 

Υπηρεσίας) διαμέτρου σύνδεσης DN80 και 2 παροχών 2.5’’ έκαστο.  
Οι προσφορές θα αφορούν τα είδη που αντιστοιχούν στον κωδικό (CPV): 45231300-8 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του έργου. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Αντιπροσφορές δε 

γίνονται δεκτές. 

Mέγιστος χρόνος κατασκευής του όλου έργου καθορίζεται ο χρόνος των δεκαοκτώ (18) μηνών από την επομένη της 

υπογραφής της σύμβασης. 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, και απαντώνται αντίστοιχα μέσω της 

Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Τελευταίες ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022, Τελευταίες 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022. 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τετάρτη 19/01/2022 και ώρα 16:00  

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  Τρίτη 25/01/2022 και ώρα 23:00 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 12:00 

Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του διαγωνισμού (γραπτή και προφορική) ορίζεται η ελληνική. Περισσότερες 

πληροφορίες δίνονται στους αναλυτικούς όρους της Διακήρυξης. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί  μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. στην οποία διατίθενται 

ελεύθερα, πλήρη, άμεσα & δωρεάν όλα τα έγγραφα της σύμβασης. 

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 2.246.000,00 €  και αναλύεται σε: 

Δαπάνη Εργασιών 1.577.433,40 Ευρώ 
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 283.938,01 Ευρώ  

Απρόβλεπταi (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 279.205,71 Ευρώ, που 
αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.  
Απολογιστικές εργασίες 89.300,00 Ευρώ 
ΓΕ & Όφελος Απολογιστικών εργασιών 16.074,00 Ευρώ 
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 48,88 Ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 153 του 
ν. 4412/2016.  
ΦΠΑ 24% 539.040,00 Ευρώ. (Διευκρινίζεται ότι ο Φ.Π.Α. 24% βάσει του Νόμου 4281/14 άρθρο 1 παρ. 10 
βαρύνει τον λήπτη του τιμολογίου, ήτοι ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ)ii 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: Ρ7ΚΨΩΛ6-ΩΘΩ
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Η χρηματοδότηση του έργου του τίτλου θα γίνει από ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 

 
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφοράς εργοληπτικές επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές, 

εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ 3ης τάξης και άνω, για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ έργων (για αγωγούς υπό πίεση) και  1ης τάξης και άνω, για έργα 
κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ. 

Η Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί του δημοπρατούμενου ποσού, ήτοι σαράντα τέσσερις  

χιλιάδες εννιακόσια είκοσι ευρώ (44.920,00€), πρέπει να απευθυνθεί προς ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ και να βεβαιώνεται 

με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής 

αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΜΕΔΕ συνταγμένη σύμφωνα με το τύπο που ισχύει στο Δημόσιο. 

Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να έχουν προθεσμία ισχύος που όμως δεν θα είναι λιγότερη των 13 μηνών. 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση δικαιούται να ασκήσει 

προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ. 

Οι ελάχιστες προϋποθέσεις, οι όροι και τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής αναφέρονται στα αντίστοιχα άρθρα 

των αναλυτικών όρων Διακήρυξης 

 

 

 

 

Ο Δήμαρχος 
 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ 
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ii Πρβλ. άρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
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