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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Για το έργο με τίτλο

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ, 
ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΝΑΒΑ»

Α. Πληροφοριακά στοιχεία

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Μαραθώνος-Δήμαρχος

Διαγωνιστική διαδικασία Ανάθεσης Μελέτης: Απευθείας Ανάθεση
(άρθρο 118 Ν.4412/2016 όπως ισχύει)

Τύπος Έργου: Έργο

Τίτλος Έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ, ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΒΑΡΝΑΒΑ 

CPV: 45231300-8

Συνολική προυπολογιζόμενη δαπάνη: 37.200.00 ευρώ με ΦΠΑ 24%

Χρηματοδότηση: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Κριτήριο επιλογής αναδόχου: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 
προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των 
προσφορών:

17-01-2022 και ώρα 10:00

Τόπος Κατάθεσης προσφορών: Μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ 
www.promitheus.gov.gr 

Παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων: 2294320974

0000565715

http://www.promitheus.gov.gr/




Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται για την αποκατάσταση της υδροδότησης της παραλίας Βαρνάβα από 
την κεντρική δεξαμενή Βαρνάβα μέσω τροφοδοτικού αγωγού D110mm, 25atm. O αγωγός ο οποίος 
τροφοδοτεί με νερό την παραλία, έχει κατασκευασθεί προ εικοσαετίας, έχει μεγάλη διαφορά υψομέτρου 
(300,00μ περίπου), από ανάντη στα κατάντη, με αποτέλεσμα τα ειδικά εξαρτήματα (μειωτές πίεσης, 
αερεξαγωγοί, φίλτρα υδροληψίας) να παρουσιάζουν αστοχίες λόγω καταπόνησης με συνέπεια τις συνεχείς 
διακοπές νερού και την προβληματική τροφοδοσία της παραλίας Βαρνάβα. 
Με την παρούσα μελέτη αντικαθίστανται τα προβληματικά μέρη και γίνεται έλεγχος και συντήρηση του 
δικτύου.

Συγκεκριμένα καθαιρούνται τα φρεάτια στα προβληματικά σημεία για να δημιουργηθεί χώρος, ώστε 
να τοποθετηθούν σε κάθε φρεάτιο τα εξής:

 Δικλείδα διακοπής DN 100mm
 Φίλτρο υδροληψίας DN 100mm
 Νέος μειωτήρας πίεσης DN 100mm
 Δικλείδα DN 50mm με αερεξαγωγό διπλής ενέργειας DN 50mm επίσης.
Στη συνέχεια θα επανακατασκευασθούν στις συγκεκριμένες θέσεις νέα φρεάτια διαστάσεων 

2,00Χ1,00Χ1,20μ. ώστε να εξασφαλισθεί η προστασία του τροφοδοτικού αγωγού από θραύσεις, 
καταπονήσεις και διακοπές.

Ο προϋπολογισμός για το έργο αυτό ανέρχεται στο ποσό των 30.000.00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% 
(7.200.00 ευρώ), ήτοι η συνολική δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 37.200,00 ευρώ. Η 
χρηματοδότηση του έργου θα καλυφθεί από ίδιους πόρους και η σχετική πίστωση έχει εγγραφεί στον 
Προϋπολογισμό του Δήμου για τα οικονομικά έτη 2021 και 2022 με Κ.Α. 25.7131.12.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που 
ορίζεται παράγραφο Α Πληροφοριακά στοιχεία, της παρούσας πρόσκλησης, σε ηλεκτρονικό 

φάκελο του υποσυστήματος.
Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 

διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και 
να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 
ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 
με αρ. 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.)».

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, παρακαλούμε μαζί με την οικονομική σας 
προσφορά να μας αποστείλετε 

α. Απόσπασμα ποινικού Μητρώου των διαχειριστών που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από 

http://www.promitheus.gov.gr/




την υποβολή του. 
β. Πιστοποιητικό Φορολογικής ενημερότητας που εκδίδεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 

Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) σε ισχύ, για τον οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει 
για τα δημόσια έργα που είναι σε εξέλιξη, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή της. 

γ. Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας που εκδίδεται από τον e-ΕΦΚΑ σε ισχύ (άρθρο 80 παρ.2 
του Ν.4412/2016). Η ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του 
προσφέροντος οικονομικού φορέα α) ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση 
εξαρτημένης εργασίας, β) για έργα που εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς και γ) για τα 
στελέχη-μηχανικούς του που στελεχώνουν το πτυχίο της εργοληπτικής επιχείρησης και που έχουν 
υποχρέωση ασφάλισης στον eΕΦΚΑ (τομέας πρώην ΕΤΑΑ -ΤΜΕΔΕ). Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 
οικονομικοί φορείς υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής 
ασφάλισης) για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Δεν αποτελούν απόδειξη 
ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας των φυσικών 
προσώπων που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι. 

Υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να 
καταβάλει εισφορές (αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης. Η δήλωση απαιτείται 
μόνο στην περίπτωση που δεν υπάγεται αποκλειστικά στον e-ΕΦΚΑ). 

δ. Βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π στην κατηγορία Υδραυλικά
ε. Υπεύθυνη δήλωση 

 περί μη επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις 
της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 
του Ν.4782/2021). 

 μνεία ότι ο ίδιος ή ελεγχόμενο από αυτόν φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν έχει συνάψει σύμβαση 
του άρθρου 118 του ν 4412/2016 με το Δήμο Μαραθώνος για διάστημα δώδεκα (12) μηνών πριν 
την υποβολή της προσφοράς του 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του 
άρθρου 43 του Ν.4605/2019). 
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά β και γ γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής 
τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) 
μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την 
παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019). 
Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν 
να υποβάλουν προσφορά. (άρθρο 120 παρ.3β του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 
του Ν.4782/2021). 

Σχετικά με την υπογραφή του συμφωνητικού, ισχύουν τα προβλεπόμενα στις παρ. 4, 5, 7, 8 
του άρθρου 105 καθώς και στο άρθρο 135 του ν. 4412/2016.





Τα  έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφερόμενα 
παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται  
ως κατωτέρω: 
1. Το συμφωνητικό, 
2. Η παρούσα Πρόσκληση.
3. Η Οικονομική Προσφορά.
4. Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης 
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).
6. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.). 
7. Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης.
8. Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου. 
9.  Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.
Τα ανωτέρω έγγραφα της σύμβασης ισχύουν, όπως διαμορφώθηκαν, με τις συμπληρωματικές 
πληροφορίες και διευκρινίσεις που παρασχέθηκαν από την αναθέτουσα αρχή επί όλων των ανωτέρω.

 Προ της υπογραφής της σύμβασης ο Ανάδοχος θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή ύψους 5% της 
αξίας της σύμβασης προ ΦΠΑ.

 Η ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται στους 2 (δύο) μήνες.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. ΙΕΡΑ ΑΤΕ

Εθνάρχου Μακαρίου 4, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-Τ.Κ. 15343
τηλ.: 2106033316
email: ieraate@gmail.com

2. ΑΦΟΙ Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΤΕ
ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 222, ΓΕΡΑΚΑΣ-ΤΚ 15344
τηλ.: 2106046235-6
email:amastrokostas@hotmail.com

3. ΑΣΑ ΑΕ
Εθνάρχου Μακαρίου 4, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-Τ.Κ. 15343
τηλ.: 2109764744
email: asa@asa-ate.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ
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