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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης προκηρύσσει,
Την με Ανοικτή Διαδικασία, επιλογή Αναδό χου για την κατασκευή του έργου:
«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ» εκτιμώ μενης αξίας 1.500.000,00€
(με αναθεώ ρηση και ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύ μφωνα με τις διατά ξεις του
N.4412/2016 (Α΄147) (σχετική η με αριθμό 140/2020 Μελέτη της Τ.Υ.).
Χρηματοδό τηση: Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πό ρους . Έχει ενταχθεί στο
Τεχνικό Πρό γραμμα με τον Κ.Α. 30-7326.031. Ο προϋ πολογισμό ς του έργου ανέρχεται
στο ποσό των 1.500.000,00€ (Με 24% ΦΠΑ) εκ των οποίων 1.000,00€ έχουν ενταχθεί
στον Προϋ πολογισμό του 2020 , 300.000,00 € στον Προϋ πολογισμό του 2021 και
1.199.000,00€ στον Προϋ πολογισμό του 2022 . Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
Για την παρού σα διαδικασία έχει εκδοθεί η από φαση με αρ.πρωτ.45334/23-12-2020
για την ανά ληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος
2020 και με αρ. ΑΑΥ : A-1255 καταχωρή θηκε στο Μητρώ ο Δεσμεύ σεων .
Σύ στημα δημοπρά τησης: Ανοικτή διαδικασία του ά ρθρου 27 του Ν.4412/2016 και η
οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύ στημα: με επιμέρους
ποσοστά έκπτωσης της παραγρά φου 2α του ά ρθρου 95 του Ν. 4412/2016.
Δικαιού μενοι συμμετοχή ς: Δικαίωμα συμμετοχή ς έχουν φυσικά ή νομικά πρό σωπα, ή
ενώ σεις αυτώ ν που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώ ο Εργοληπτικώ ν Επιχειρή σεων
(Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Ο.ΜΕ.ΔΙ., εφό σον ανή κουν στις τά ξεις:
2η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ , στην Α1 τάξη και άνω για
έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ .
και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) Κρά τος - μέλος της Ένωσης.
β) Κρά τος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώ ρου (Ε.Ο.Χ.).
γ) Τρίτες χώ ρες που έχουν υπογρά ψει και κυρώ σει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό
ανά θεση δημό σια σύ μβαση καλύ πτεται από τα Παραρτή ματα 1, 2, 4 και 5 και τις
γενικές σημειώ σεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτή ματος I της ως ά νω
Συμφωνίας, καθώ ς και σε:
δ) Τρίτες χώ ρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρού σας παραγρά φου και
έχουν συνά ψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιώ ν
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ανά θεσης δημοσίων συμβά σεων. Οικονομικό ς φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε
ως μέλος ένωσης. Οι ενώ σεις οικονομικώ ν φορέων συμμετέχουν υπό τους ό ρους των
παρ. 2, 3 και 4 του ά ρθρου 19 και της παρ. 1ε) του ά ρθρου 76 του Ν.4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λό γω ενώ σεις να περιβληθού ν συγκεκριμένη νομική μορφή
για την υποβολή προσφορά ς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανά δοχος η νομική
της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύ παρξη ενό ς και μοναδικού
φορολογικού μητρώ ου για την ένωση (π.χ. Κοινοπραξία).
Χρό νος παρά δοσης προσφορώ ν- ηλεκτρονική αποσφρά γιση προσφορώ ν : Ως
ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται
η 23/02/2021 , ημέρα Τρίτη και ώρα .10:00 π.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται
η 02/03/2021 , ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. η οποία θα διενεργηθεί στο χώ ρο
“ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύ λης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Ο
χρό νος ισχύ ος των προσφορώ ν είναι εννέα (9) μήνες.
Εγγυή σεις Συμμετοχή ς: Για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται η κατά θεση
από τους συμμετέχοντες οικονομικού ς φορείς, κατά τους ό ρους της παρ. 1 α) του
ά ρθρου 72 του Ν.4412/2016, εγγυητική ς επιστολή ς συμμετοχή ς, που ανέρχεται στο
ποσό των εικοσιτέσσερων χιλιά δων εκατό ν ενενή ντα τρία ευρώ και πενή ντα τέσσερα
λεπτά (24.193,54€ ευρώ), η οποία απευθύ νεται στον Δή μο Βά ρης Βού λας
Βουλιαγμένης. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχή ς δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρό νο
ισχύ ος μικρό τερο των 9 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπρά τησης
δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλά χιστον μέχρι 23/12/2021 .
Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται
σε εικοσιτέσσερις (24) μή νες από την ημέρα υπογραφή ς της σύ μβασης.
Παραλαβή Τευχώ ν: Προσφέρεται ελεύ θερη, πλή ρης, ά μεση και δωρεά ν ηλεκτρονική
πρό σβαση στα έγγραφα της σύ μβασης στον ειδικό , δημό σια προσβά σιμο, χώ ρο
“ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύ λης www.promitheus.gov.gr με Α/Α Συστή ματος
95149 . Επίσης , προσφέρεται ελεύ θερη, πλή ρης, ά μεση και δωρεά ν ηλεκτρονική
πρό σβαση στα έγγραφα της σύ μβασης στην ιστοσελίδα του Δή μου
http://www.vvv.gov.gr/index.php/planning-texniki-ipiresia/tmima-meleton-kai-ergon .
Εφό σον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ή τοι έως την 17/02/2020 η αναθέτουσα αρχή
παρέχει σε ό λους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύ ναψης
σύ μβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύ μβασης, το
αργό τερο στις 19/02/2020 .
Η Διακή ρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το Υπό δειγμα Διακή ρυξης Ανοικτή ς
Διαδικασίας για την ανά θεση Δημοσίων Συμβά σεων Έργων της ΕΑΑΔΗΣΥ ,ό πως τα
πρό τυπα αυτά τεύ χη εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 3005/03-06-2019 από φαση της
Αρχή ς.Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή με την υπ. αριθμ.496/2020 από φαση
και αναρτή θηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6ΨΚ2ΩΨΖ-3ΜΝ.
Η παρού σα περίληψη διακή ρυξης επέχει θέση μό νον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά
την αναλυτική Διακή ρυξη του Διαγωνισμού .
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή .
Ο Δήμαρχος
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