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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,  
YΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ, 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  

Ταχ. Δ/νση: Λ. Χαλκουτσίου 50 
Τ.Κ.: 190 15 Ωρωπός  

 

ΑΔΑ:  

ΑΔΑΜ:  

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 75264 

ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ-ΚΥΨΕΛΗΣ 

ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΛΑΜΟΥ ΣΤΟ 

ΔΗΜΟ ΩΡΩΠΟΥ» 

Αριθ. Πρωτ. Διακήρυξης: 16555/23-07-2018 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Σύμφωνα με την από 
11-07-2018 προγραμματική Σύμβαση μεταξύ 

της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου 
Ωρωπού 

 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.400.000,00€ 
(συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24%) 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ  

ΚΑΤΩi ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ 

ΑΡΘΡΟ 269 του Ν. 4412/2016 

ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Ο Δήμαρχος Ωρωπού Αττικής διακηρύσσει διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση μεταξύ περιορισμένου αριθμού εργοληπτικών επιχειρήσεων με ηλεκτρονικό διαγωνισμό 

για την επιλογή αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 26 & 27 & 269 του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες 

προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σε ευρώ 

(χαμηλότερη προσφορά) για το σύνολο των εργασιών για το έργο με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ-ΚΥΨΕΛΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ 

ΖΩΝΗΣ ΚΑΛΑΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΩΡΩΠΟΥ» με προϋπολογισμό 1.129.032,26€ (πλέον Φ.Π.Α. 

24%). 

Αναθέτουσα Αρχή της σύμβασης είναι: ο Δήμος Ωρωπού που εδρεύει επί της Λεωφόρου 

Χαλκουτσίου αριθ.: 50, Τ.Κ.: 190 15, Ωρωπός, τηλ. επικοινωνίας: 2295-3-20334, fax: 2295-3-20328, 

Αρμόδια Υπάλληλος: κα Λιάκουρη Πετρούλα, e-mail: ty@3034.syzefxis.gov.gr, επίσημη ιστοσελίδα: 

www.oropos.gov.gr. 

mailto:ty@3034.syzefxis.gov.gr
http://www.oropos.gov.gr/
ΑΔΑ: Ω5Ο6Ω0Π-ΕΗΠ
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Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης: Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα 

βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, 

ιδίως ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 

του ως άνω συστήματος.  

Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 2η τάξη και άνω 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 27-07-2018 

ημέρα Πέμπτη_Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00. 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 27-07-

2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00. 

1. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς με επί 

μέρους ποσοστά έκπτωσης (παρ. 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016) και κριτήριο ανάθεσης είναι η 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται 

στην 2η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και που είναι εγκατεστημένα: 

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. 

3. Προκαταβολή δεν δύναται να χορηγηθεί. 

4. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 

22.580,65€ και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών κα 30 ημερών από την ημερομηνία λήξης προθεσμίας 

υποβολής προσφορών.  

 Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς τον Δήμο Ωρωπού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 

είναι 6 μήνες. 

5. Χρόνος εκτέλεσης του έργου ορίζονται οι δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής (βάσει της από 11-07-2018 Προγραμματικής 

Σύμβασης) (εγγραφή στον προϋπολογισμό του Δήμου Ωρωπού έτους 2018 ΚΑΕ 25.7312.0092) 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωρωπού. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΘΩΜΑΣ ΔΗΜ. ΡΟΥΣΣΗΣ 

                                                 
i    Για την έννοια των “κάτω των ορίων” δημοσίων συμβάσεων, πρβ. άρθρο 2 παρ. 1 περ.  29  του N.   

4412/2016.  

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: Ω5Ο6Ω0Π-ΕΗΠ
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