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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 
σύμφωνα με το άρθρο 27, του Ν.4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την ανάθεση του έργου 
«Αναβάθμιση Δημόσιου Χώρου μέσω Αναπλάσεων» Υποέργο 1 της Πράξης «Ανοικτό 
Κέντρο Εμπορίου Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη», εκτιμώμενης αξίας 905.000,00€ (πλέον 
Φ.Π.Α. 24%).
Το έργο αφορά την Αναβάθμιση Δημόσιου Χώρου μέσω Αναπλάσεων – Υποέργο 1 της Πράξης 
«Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη» που έχει ενταχθεί στον Άξονα 
Προτεραιότητας «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες» του Ε.Π. 
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με κωδ. ΟΠΣ 5033821 
με βάση την με Α.Π. 4291/1453/Α3/28-06-2019.
Οι εργασίες κατατάσσονται στους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων 
CPV: 45431000-7. Κωδικός NUTS:EL 307 (Πειραιάς-Νήσοι) & κωδικός ΕΣΗΔΗΣ: 183069
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου αναλύεται σε: δαπάνη εργασιών 657.202,77€, Γ.Ε. & 
Ο.Ε. 118.296,50€, απρόβλεπτα 116.324,89€, πρόβλεψη αναθεώρησης 1.374,84€, 
απολογιστικές δαπάνες 11.800,00€ (με Γ.Ε. και Ο.Ε απολογιστικών) και φ.Π.Α. 24% 
217.200,00€.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα 
της σύμβασης (συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού) στον ειδικό, Δημόσια προσβάσιμο 
χώρο, της πύλης www.promitheus.gov.gr για τα Δημόσια Έργα, στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων - ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του 
Δήμου www.nikaia-rentis.gov.gr. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το 
εγκεκριμένο από την ΕΑΑΔΗΣΗ υπόδειγμα τύπου Β.
Πληροφορίες παρέχονται από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη, 
Π.Τσαλδάρη 10, τφ 213-2075300, FAX 213-2075293, email: oikon.proip@nikaia-
rentis.gov.gr αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Βαλής Κων/νος.
 

1. Eφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 28/09/2021 η αναθέτουσα αρχή 
παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και 
οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 01/10/2021.
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2. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 
06/10/2021 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00π.μ. 

3. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 
06/10/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00π.μ. 

4. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ.2α του Ν.4412/2016 με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 
βάσει τιμής με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, με έλεγχο 
ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης σε έντυπο οικονομικής 
προσφοράς, όπως παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
υποσυστήματος.  

5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται σε έργα που ανήκουν στις κατηγορίες ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 1ης τάξης 
πτυχίου και άνω, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ Α2 τάξη πτυχίου και άνω, 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ κοινοπραξία Α1 τάξη πτυχίου και άνω και που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει 
την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις Σ.Δ.Σ., στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 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. 
Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές 
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις 
λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες 
αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς 
φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση 
εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες 
και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.

6. Ο Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι 
ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του 
άρθρου 19 και των παρ. 1 (γ) και (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν 
απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή 
για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η 
νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και 
μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής 
ύψους 18.100,00€ και ισχύος τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών, μετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δεκαπέντε 
(15) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

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

9. Διαδικασίες Προσφυγής: Προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατατίθεται 
ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με το 
άρθρο 4.3 της Διακήρυξης.

10. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων της ΣΑΕ 1191 του ΠΔΕ, ΚΩΔ. εναρίθμου πράξης: 2019ΣΕ11910055. 
Φορέας Χρηματοδότησης: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Κ.Α 
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64.7326.0002 καθώς και από ιδίους πόρους του Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη Κ.Α 
30.7326.0002 Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο ποσού ίσο 
με δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αξίας της σύμβασης χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α. Δεν προβλέπεται χορήγηση πριμ ταχύτερης παράδοσης έργου στον ανάδοχο.

11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του 
Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη.

12. Τα έξοδα δημοσίευσης της προκήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.
                                           

                                                   Ο Δήμαρχος

                                                                               Νίκαιας – Αγ.Ι. Ρέντη 

                                                                                                    ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ
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