
                          
Βάρη,              30-12-2020

Αριθμ. Πρωτ. 45992
 ΕΡΓΟ: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ»
Α.Μ.:  140/2020 – Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 95149
Κ.Α. :  30-7326.031
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.500.000,00 (ΜΕ 24% Φ.Π.Α.)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
CPV: 45233150-5

  
                                                 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η      Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ   

Ο Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης προκηρύσσει,

Την  με  Ανοικτη�  Διαδικασι�α,  επιλογη�  Αναδο� χου  για  την  κατασκευη�  του  ε�ργου:
«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ» εκτιμώ� μενης αξι�ας  1.500.000,00€
(με  αναθεώ� ρηση  και  ΦΠΑ)  που  θα  διεξαχθει�  συ� μφώνα  με  τις  διατα� ξεις  του
N.4412/2016 (Α΄147) (σχετικη�  η με αριθμο�  140/2020 Μελε�τη της Τ.Υ.).

Χρηματοδο� τηση:  Το  ε�ργο  χρηματοδοτει�ται  απο�  ιδι�ους  πο� ρους  .  Έχει  ενταχθει�  στο
Τεχνικο�  Προ� γραμμα με τον Κ.Α. 30-7326.031. Ο πρου4 πολογισμο� ς του ε�ργου ανε�ρχεται
στο ποσο�  τών 1.500.000,00€ (Με 24% ΦΠΑ) εκ τών οποι�ών 1.000,00€ ε�χουν ενταχθει�
στον  Πρου4 πολογισμο�  του  2020 ,  300.000,00  € στον   Πρου4 πολογισμο�  του  2021  και
1.199.000,00€ στον  Πρου4 πολογισμο�  του 2022 . Προκαταβολη�  δεν θα χορηγηθει�.

Για την παρου� σα διαδικασι�α ε�χει εκδοθει�  η απο� φαση με αρ.πρώτ.45334/23-12-2020
για την ανα� ληψη υποχρε�ώσης/ε�γκριση δε�σμευσης πι�στώσης για το οικονομικο�  ε�τος
2020 και με αρ. ΑΑΥ : A-1255  καταχώρη� θηκε στο Μητρώ� ο Δεσμευ� σεών .

Συ� στημα δημοπρα� τησης: Ανοικτη�  διαδικασι�α του α� ρθρου 27 του Ν.4412/2016 και η
οικονομικη�  προσφορα�  τών διαγώνιζομε�νών, θα υποβληθει� με το συ� στημα: με επιμε�ρους
ποσοστα�  ε�κπτώσης της παραγρα� φου 2α του α� ρθρου 95 του Ν. 4412/2016.

Δικαιου� μενοι συμμετοχη� ς: Δικαι�ώμα συμμετοχη� ς  ε�χουν φυσικα�  η�  νομικα�  προ� σώπα, η�
ενώ� σεις  αυτώ� ν  που  ει�ναι  εγγεγραμμε�νοι  στο  Μητρώ� ο  Εργοληπτικώ� ν  Επιχειρη� σεών
(Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρει�ται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Ο.ΜΕ.ΔΙ., εφο� σον ανη� κουν στις τα� 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 ει�ναι εγκατεστημε�να σε:

α) Κρα� τος - με�λος της Ένώσης.
   
β) Κρα� τος - με�λος του Ευρώπαι4κου�  Οικονομικου�  Χώ� ρου (Ε.Ο.Χ.).

γ)  Τρι�τες  χώ� ρες  που  ε�χουν  υπογρα� ψει  και  κυρώ� σει  τη  ΣΔΣ,  στο  βαθμο�  που  η  υπο�
ανα� θεση  δημο� σια  συ� μβαση  καλυ� πτεται  απο�  τα  Παραρτη� ματα  1,  2,  4  και  5  και  τις
γενικε�ς  σημειώ� σεις  του  σχετικου�  με  την  Ένώση  Προσαρτη� ματος  I  της  ώς   α� νώ
Συμφώνι�ας, καθώ� ς και σε:
δ) Τρι�τες χώ� ρες που δεν εμπι�πτουν στην περι�πτώση γ΄ της παρου� σας παραγρα� φου και
ε�χουν συνα� ψει διμερει�ς η�  πολυμερει�ς συμφώνι�ες με την Ένώση σε θε�ματα διαδικασιώ� ν
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ανα� θεσης δημοσι�ών συμβα� σεών. Οικονομικο� ς φορε�ας συμμετε�χει ει�τε μεμονώμε�να ει�τε
ώς με�λος ε�νώσης. Οι ενώ� σεις οικονομικώ� ν φορε�ών συμμετε�χουν υπο�  τους ο� ρους τών
παρ. 2, 3 και 4 του α� ρθρου 19 και της παρ. 1ε) του α� ρθρου 76 του Ν.4412/2016.

Δεν απαιτει�ται απο�  τις εν λο� γώ ενώ� σεις να περιβληθου� ν συγκεκριμε�νη νομικη�  μορφη�
για την υποβολη�  προσφορα� ς. Σε περι�πτώση που η ε�νώση αναδειχθει� ανα� δοχος η νομικη�
της μορφη�  πρε�πει να ει�ναι τε�τοια που να εξασφαλι�ζεται η υ� παρξη ενο� ς και μοναδικου�
φορολογικου�  μητρώ� ου για την ε�νώση (π.χ. Κοινοπραξι�α).

Χρο� νος  παρα� δοσης  προσφορώ� ν-  ηλεκτρονικη�  αποσφρα� 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 οποι�α θα διενεργηθει�   στο χώ� ρο
“ηλεκτρονικοι�  διαγώνισμοι�”  της  πυ� λης  www.promitheus.gov.gr   του  ΕΣΗΔΗΣ.  Ο
χρο� νος ισχυ� ος τών προσφορώ� ν ει�ναι εννέα (9) μήνες.

Εγγυη� σεις  Συμμετοχη� ς:  Για την συμμετοχη�  στον Διαγώνισμο�  απαιτει�ται  η κατα� θεση
απο�  τους  συμμετε�χοντες  οικονομικου� ς  φορει�ς,  κατα�  τους  ο� ρους  της  παρ.  1  α)  του
α� ρθρου 72 του Ν.4412/2016,  εγγυητικη� ς  επιστολη� ς  συμμετοχη� ς,  που ανε�ρχεται  στο
ποσο�  τών εικοσιτε�σσερών χιλια� δών εκατο� ν ενενη� ντα τρι�α ευρώ�  και πενη� ντα τε�σσερα
λεπτα�  (24.193,54€  ευρώ),  η  οποι�α  απευθυ� νεται  στον  Δη� μο  Βα� ρης  Βου� λας
Βουλιαγμε�νης. Οι εγγυητικε�ς επιστολε�ς συμμετοχη� ς δεν γι�νονται δεκτε�ς, αν ε�χουν χρο� νο
ισχυ� ος μικρο� τερο τών  9 μηνών και 30 ημερών,  απο�  την ημερομηνι�α δημοπρα� τησης
δηλαδη�  πρε�πει να ε�χουν ισχυ�  τουλα� χιστον με�χρι  23/12/2021 .

Προθεσμι�α εκτε�λεσης του ε�ργου: Η συνολικη�  προθεσμι�α εκτε�λεσης του ε�ργου ορι�ζεται
σε  εικοσιτέσσερις  (24)  μη� νες απο�  την ημε�ρα υπογραφη� ς της συ� μβασης.

Παραλαβη�  Τευχώ� ν:  Προσφε�ρεται  ελευ� θερη,  πλη� ρης,  α� μεση  και  δώρεα� ν  ηλεκτρονικη�
προ� σβαση  στα  ε�γγραφα  της  συ� μβασης στον  ειδικο� ,  δημο� σια  προσβα� σιμο,  χώ� ρο
“ηλεκτρονικοι�  διαγώνισμοι�”  της  πυ� λης  www.promitheus.gov.gr με  Α/Α  Συστη� ματος
95149  .  Επι�σης  ,  προσφε�ρεται  ελευ� θερη,  πλη� ρης,  α� μεση  και  δώρεα� ν  ηλεκτρονικη�
προ� σβαση  στα  ε�γγραφα  της  συ� μβασης  στην  ιστοσελι�δα  του  Δη� μου
http://www.vvv.gov.gr/index.php/planning-texniki-ipiresia/tmima-meleton-kai-ergon .
 Εφο� σον ε�χουν ζητηθει�  εγκαι�ρώς, η� τοι ε�ώς την   17/02/2020   η αναθε�τουσα αρχη�
παρε�χει  σε  ο� λους  τους  προσφε�ροντες  που  συμμετε�χουν  στη  διαδικασι�α  συ� ναψης
συ� μβασης συμπληρώματικε�ς  πληροφορι�ες  σχετικα�  με τα ε�γγραφα της συ� μβασης,  το
αργο� τερο στις   19/02/2020 . 

Η  Διακη� ρυξη  του  ε�ργου  ε�χει  συνταχθει�  κατα�  το  Υπο� δειγμα  Διακη� ρυξης  Ανοικτη� ς
Διαδικασι�ας  για την  ανα� θεση Δημοσι�ών  Συμβα� σεών Έργών της  ΕΑΑΔΗΣΥ ,ο� πώς τα
προ� τυπα αυτα�  τευ� χη  εγκρι�θηκαν με  την υπ'  αριθμ.  3005/03-06-2019 απο� φαση  της
Αρχη� ς.Εγκρι�θηκε απο�  την Οικονομικη�  Επιτροπη�  με την υπ. αριθμ.496/2020 απο� φαση
και αναρτη� θηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με  ΑΔΑ: 6ΨΚ2ΩΨΖ-3ΜΝ.

Η παρου� σα περι�ληψη διακη� ρυξης επε�χει θε�ση μο� νον ανακοι�νώσης και δεν υποκαθιστα�
την αναλυτικη�  Διακη� ρυξη του Διαγώνισμου� .
Το αποτε�λεσμα της δημοπρασι�ας θα εγκριθει� απο�  την Οικονομικη�  Επιτροπη� .

                                                                                                                              Ο Δήμαρχος

    ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ 
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