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                       ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

 
Ο Δήμος Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη, προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για 

την κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – 

ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 2022», εκτιμώμενης αξίας 500.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 
 

1. Κωδικός CPV: 45232440-8 (Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς αποχετεύσεων).  

2. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου αναλύεται σε: δαπάνη εργασιών 251.050,75€, ΓΕ 

& ΟΕ 45.189,14€, απρόβλεπτα 44.435,98€, αναθεώρηση 25.553,64€,απολογιστικά 

31.352,80€, Γ.Ε.& Ο.Ε. απολογιστικών 5.643,50€, ΦΠΑ  96.774,19€. 

3. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα 

της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «Ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της 

πύλης http://www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ στην ενότητα «Προκηρύξεις», καθώς 

και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.nikaia-rentis.gov.gr. Πληροφορίες 

παρέχονται από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη, Π.Τσαλδάρη 10 

τφ 213-2075329, FAX 213-2075320, email: oikon.proip@nikaia-rentis.gov.gr αρμόδιος 

υπάλληλος για επικοινωνία Πάλλας Γεώργιος. Eφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως 

την 15/11/2022 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 

18/11/2022. 

4. Ως προθεσμία υποβολής προσφορών ορίζεται η  22/11/2022 και ώρα 10.00 π.μ. Η 

ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών, Γερβασίου Γρεβενών 5-7 την  22/11/2022 και ώρα  11.00 π.μ . 

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή) με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε 

ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 95, παρ.2α του Ν.4412/16. 

5. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα που δραστηριοποιούνται σε έργα εφόσον ανήκουν στην 1η τάξη πτυχίου και άνω 

για την κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή ενώσεις αυτών και που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-

μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου γ) 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, δ) τρίτες χώρες που δεν 

εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή 
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πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι 

ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2,3 και 4 του άρ.19 

και των παρ. 1(ε) και 3(β) του άρ.76 του Ν.4412/16. 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). 

6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 

ύψους οκτώ χιλιάδων εξήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα δύο λεπτών του ευρώ 

(8.064,52€) και ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα πέντε(15) μήνες από την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

7. Το έργο χρηματοδοτείται με ποσό 500.000,00€ από ιδίους πόρους του Δήμου Νίκαιας – Αγ. 

Ι. Ρέντη με Κ.Α 25.7312.0006.  

8. Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο ούτε πριμ ταχύτερης παράδοσης 

έργου. 

9. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε επτακόσιες τριάντα (24) 

ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

10. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή. 

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

 

 

 

 

      
                                                                                                            Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                                                    ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ 

 

 

                                                                                                ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ  
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