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ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 

  

  

ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΚΚ ΗΗ ΡΡ ΥΥ ΞΞ ΗΗ     ΣΣ ΥΥ ΝΝ ΟΟ ΠΠ ΤΤ ΙΙ ΚΚ ΟΟ ΥΥ   ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΓΓ ΩΩ ΝΝ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ   

ΓΓ ΙΙ ΑΑ   ΤΤ ΗΗ ΝΝ   ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΗΗ   ΑΑ ΝΝ ΑΑ ΔΔ ΟΟ ΧΧ ΟΟ ΥΥ   ΚΚ ΑΑ ΤΤ ΑΑ ΣΣ ΚΚ ΕΕ ΥΥ ΗΗ ΣΣ   ΤΤ ΟΟ ΥΥ   ΕΕ ΡΡ ΓΓ ΟΟ ΥΥ   

«« ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ  ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 
ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ»  

 
Ο Δήμαρχος Αλίμου 

 

Προκηρύσσει ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
27και του άρθρου 121 του ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ  ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 

ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ», Α.Μ. 108/2018. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο 
ποσόν των 50.665,22 €,  συμπεριλαμβανομένων Γ.Ε.&Ο.Ε. 18%, των απροβλέπτων 
15%, απολογιστικών εργασιών  και του Φ.Π.Α. 24%.  
 

1. Αναθέτουσα Αρχή – στοιχεία επικοινωνίας  

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.  

Οδός: Αριστοτέλους 53 

Ταχ. Κώδικας: 17455 

Τηλ.: 2132008074 

Telefax: 2132008143 

E-mail: info@alimos.gr 

Ιστοσελίδα: www.alimos.gov.gr 

 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: 

 Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης  (πλην του εντύπου 

προσφοράς) υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.alimos.gov.gr (Προκηρύξεις –

Διαγωνισμοί). 

 Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού, θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf), 

στο ΚΗΜΔΗΣ.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης και από τα γραφεία 

της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Αριστοτέλους 53, Άλιμος, 2ος όροφος)  κατά τις εργάσιμες ημέρες 

και ώρες.  
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Η παραλαβή του εντύπου προσφοράς θα γίνεται από τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

(Αριστοτέλους 53, Άλιμος, 2ος όροφος)  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα 

ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, τη δαπάνη της 

ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία, μέσω των 

Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει 

ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. 

 

3. Κωδικός CPV: 45232130-2 

 

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης του έργου  EL 304  

 

5. Περιγραφή Δημόσιας σύμβασης:   

Οι εργασίες του έργου αφορούν στην κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων για την 

σύνδεση με τους αγωγούς ακαθάρτων, την κατασκευή φρεατίων προσαρμογής στις 

κατασκευαζόμενες συνδέσεις και την κατασκευή φρεατίων προσαρμογής σε υπάρχουσες 

συνδέσεις. 

 

Ειδικότερα προβλέπονται: 
Εκσκαφές ορυγμάτων και υπογείων 
δικτύων 

Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με 
μεταλλικά πετάσματα 

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U 
400mm 

Φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης 
ομβρίων, φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Α 

Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου 
υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων 

Στρώσεις έδρασης και εγιβωτισμού 
σωλήνων με άμμο λατομείου 

Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα 
εκσκαφών, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συμπήκνωσης 

Αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα 

Σκυρόδεμα κατηγορίας C 16/20 
ρείθρων,τραπεζοειδών τάφρων 

 

6. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου:  

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημέρα υπογραφής 
της σύμβασης. 
 

7. Ενναλακτικές προσφορές:  

Δεν επιτρέπεται η υποβολή Εναλλακτικών προσφορών 

 

 

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής:  

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται 
στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ έργα,  που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 





 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων. 
 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

- ημεδαπές μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών 

Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν σε 

Νομαρχιακά Μητρώα, για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ (άρθρο 21 και 23.4.α της διακήρυξης)   

- αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις με τις προϋποθέσεις της παρ. 23.4.β,γ της διακήρυξης 

 

9. Υποδιαίρεση σε τμήματα:  

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του 

αντικειμένου της σύμβασης 

 

10. Κριτήριο ανάθεσης:  
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016. 

 
11. Παραλαβή προσφορών:  

Ο διαγωνισμός θα γίνει την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου του έτους 2019  στα γραφεία της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλίμου, οδός Αριστοτέλους 53, από αρμόδια επιτροπή όπως αυτή 

ορίστηκε με την υπ΄αριθμ. 315/2018 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Αλίμου.  

Ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών 10:00 π.μ.  

 

12. Εγγύηση συμμετοχής:  

Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται σε 817,18 € (2% επί του προϋπολογισμού της 

υπηρεσίας, χωρίς ΦΠΑ και αναθεώρηση) και πρέπει να απευθύνεται στον Δήμο Αλίμου Αττικής.  

Η εγγύηση βεβαιώνεται με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής από πιστωτικά ιδρύματα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη- μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα 

κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, 

επίσης, να εκδίδεται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 

 Οι ως άνω εγγυητικές επιστολές πρέπει να έχουν προθεσμία ισχύος που όμως δεν θα είναι 

λιγότερη των έξι (6) μηνών και τριάντα ημερών (άρθρα 15.3 και 19 της διακήρυξης). 

 

13. Χρόνος ισχύος προσφορών:  

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του 

άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα εννέα (6) μηνώνi, από την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

 

14.  Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 





 

 

15. Χρηματοδότηση: Δήμος Αλίμου  

Η ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο πόσο των 50.665,22 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

και θα βαρύνει τον Κ.Α. του Δήμου 25.7312.0049.  

 

16. Προκαταβολή: Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής. 

 
17. Ενστάσεις:  

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι 

πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι 

πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του άρθρου 18 της 

παρούσας. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από 
γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού για τις ενστάσεις του πρώτου εδαφίου και ύστερα από 
γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου για τις ενστάσεις του δεύτερου εδαφίου, εντός προθεσμίας 
δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της 
ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της 
ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν. 
4412/2016. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη 
της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 
 
18. Δημοσιεύσεις:   
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Προκήρυξης (περίληψη της Διακήρυξης) θα καταχωρηθεί στο 
ΚΗΜΔΗΣ, στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 ν. 4412/2016, 
καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www. alimos.gov.gr). 
                                                                
 
 
 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 

 
 
 
 
 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ 
 
                                
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 




