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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:278660-2022:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Αθήνα: Επιφανειακές εργασίες πεζοδρόμων
2022/S 101-278660

Προκήρυξη σύμβασης

Έργα

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: ΑΘΗΝΑΣ 16
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
Ταχ. κωδικός: 10551
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΡΑΛΗ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: t.mel.tek.prog.odop@athens.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2103214883/+30 2103721562
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.cityofathens.gr/

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
“ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ”

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
45233253 Επιφανειακές εργασίες πεζοδρόμων

II.1.3) Είδος σύμβασης
Έργα

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Το έργο αφορά στην ανάπλαση της περιοχής που περικλείεται από τις οδούς Αθηνάς, Σοφοκλέους, Αιόλου, 
Γεωργίου Σταύρου, Σταδίου, Χρ. Λαδά, Ανθίμου Γαζή, Κολοκοτρώνη, Βουλής, Καρ. Σερβίας, Περικλέους, 
Αθηναΐδος και Αγίας Ειρήνης στην 1η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Αθηναίων συνολικής επιφάνειας 
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περίπου 195 στρεμμάτων και επικεντρώνεται σε επισκευές και τοπικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση της 
προσβασιμότητας στους πεζόδρομους και επικεντρώνεται στην ανακατασκευή – συντήρηση πεζοδρομίων, 
στις επισκευές και τοπικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητας σε πεζόδρομους, στην 
ανακατασκευή και επανασχεδιασμό πεζόδρομου καθώς και στη δημιουργία νέων πεζόδρομων. Επιπλέον 
προβλέπεται και ο εκσυγχρονισμός του πεπαλαιωμένου παντορροϊκού δικτύου αποχέτευσης σε διαχωριστικό 
(ομβρίων και λυμάτων). Εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, εργασίες πρασίνου, 
μικροκατασκευές απο οπλισμένο σκυρόδεμα κ.α.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 7 225 806.45 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) Περιγραφή

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45232440 Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς αποχετεύσεων
45316000 Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων φωτισμού και σηματοδότησης

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Η 1η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Αθηναίων

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Η συνολική επιφάνεια της παρέμβασης είναι περίπου 195 στρέμματα και επικεντρώνεται στην ανακατασκευή 
– συντήρηση πεζοδρομίων, στις επισκευές και τοπικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητας 
σε πεζόδρομους, στην ανακατασκευή και επανασχεδιασμό πεζόδρομου καθώς και στη δημιουργία νέων 
πεζόδρομων. Επιπλέον προβλέπεται και ο εκσυγχρονισμός του πεπαλαιωμένου παντορροϊκού δικτύου 
αποχέτευσης σε διαχωριστικό (ομβρίων και λυμάτων). Ενδεικτικά οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι: 
εκσκαφές, αποξήλωση των υφιστάμενων πλακοστρώσεων, υποβάσεων, μπετοστρώσεων, κρασπέδων, κλπ, 
κατασκευή βάσης 15 εκ. από σκυρόδεμα C16/20, με ταυτόχρονη τοποθέτηση όπου κρίνεται αναγκαίο πάσης 
φύσεως σωληνώσεων, αποστραγγιστικών καναλιών κλπ, επίστρωση με διάφορα κάθε φορά υλικά, διαμόρφωση 
όδευσης τυφλών και ραμπών για ΑΜΕΑ, τοποθέτηση νέων χυτών δαπέδων σκυροδέματος με εμφανείς ψηφίδες, 
μαρμάρινα στοιχεία διαφόρων διαστάσεων. Επίσης θα γίνει ανακατασκευή ρείθρων, αντικατάσταση φθαρμένων 
φρεατίων ή εσχάρων, με ταυτόχρονη υψομετρική προσαρμογή τους, επιφανειακός διαχωρισμός των ομβρίων 
υδάτων με κατασκευή ξεχωριστού δικτύου σε μικρό βάθος, εγκατάσταση υποδομής για την διέλευση καλωδίων 
ηλεκτροφωτισμού, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, εργασίες πρασίνου, διάφορες μικροκατασκευές από 
οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 κ.ά. Όσον αφορά τα σημεία όπου θα υπάρξει φθορά στο οδόστρωμα λόγω των 
επικείμενων εργασιών, οι εργασίες που θα γίνουν για την ανακατασκευή περιλαμβάνουν διάστρωση υλικού 3Α 
ελαχίστου πάχους 0,10m, επάλειψη της στρώσης υποδοχής με ασφαλτική προεπάλειψη, ασφαλτική στρώση 
βάσης πάχους 5cm, ισχυρή συγκολλητική επάλειψη με κατιονικό γαλάκτωμα, και επίστρωση αντιολισθηρού 
ασφαλτοτάπητα πάχους 4 cm.
Ο Ανάδοχος, λόγω των αυξημένων απαιτήσεων ως προς τις τεχνικές επεμβάσεις στα διάφορα διάσπαρτα 
σημεία υποχρεούται να διαθέτει τον απαιτούμενο αριθμό πλήρως επανδρωμένων συνεργείων από 
εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό και τα μηχανήματα – μηχανικό εξοπλισμό και εργαλεία για να μπορεί 
να εκτελεί ταυτόχρονα σε διάφορα σημεία, κάθε χρονική στιγμή το αντικείμενο της σύμβασης. Επισημαίνεται 
ότι λόγω της φύσης του έργου, θα λάβει υπόψη του και θα προβλέψει τη δυνατότητα εργασίας σε δεύτερη ή 
Τρίτη βάρδια και τη δυνατότητα εργασίας σε ημέρες αργίας και εορτών. Οποιαδήποτε επιβάρυνση από την 
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υπερωριακή ή νυκτερινή εργασία και τις κάθε είδους άδειες θα βαρύνει τον Ανάδοχο χωρίς καμιά απαίτηση 
οποιασδήποτε αποζημίωσης.
Επίσης τα ίδια συνεργεία πλήρως επανδρωμένα είναι υποχρεωμένος να τα χρησιμοποιεί περισσότερες από 
μία βάρδιες, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο, για να επεμβαίνουν σε οποιοδήποτε σημείο, για αντιμετώπιση 
επειγουσών και επικινδύνων καταστάσεων, ανεξαρτήτως του μεγέθους επέμβασης, αλλά και για ειδικούς λόγους 
άμεσης επέμβασης εκτέλεσης κάποιας εργασίας.
Όλες οι εργασίες θα είναι σύμφωνες ως προς τα υλικά, τον τρόπο κατασκευής, τον έλεγχο ποιότητας και την 
επιμέτρηση με τα οριζόμενα στα Τεύχη Δημοπράτησης, τις εγκεκριμένες προδιαγραφές, τις εγκεκριμένες μελέτες 
και τις οδηγίες της επίβλεψης
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης ανέρχεται στο ποσό των 8.960.000,00€ και αναλύεται σε:
Δαπάνη Εργασιών: 5.214.718,85 € (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: 3.683.101,65€, ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ:367.442,02€, Η-Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:687.683,68€,
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ - ΟΜΒΡΙΩΝ:476.491,50€)
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) (18%): 938.649,39 €
Απρόβλεπτα (ποσοστού 9% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.):553.803,14 €,.
Δαπάνη Απολογιστικών 190.000,00€ και Γ.Ε.+Ο.Ε. Απολογιστικών 34.200,00€.
Δαπάνη Απολογιστικών ΑΕΚΚ 210.000,00€ (δεν προβλέπεται Γ.Ε.+Ο.Ε.)
Ρήτρα πρόσθετης καταβολής:15.000,00€
Πρόβλεψη για Αναθεωρήσεις:69.435,07€
ΣΥΝΟΛΟ: 7.225.806,45€
ΦΠΑ 24%: 1.734.193,55€

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 7 225 806.45 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Παράταση της προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με το άρθρο 147 του ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η Ο.Ε. του Δ.Α με την 630/16.05.22 (ΑΔΑ:Ω39ΚΩ6Μ-ΓΦΖ) Πράξη της αποδέχτηκε τη χρηματοδότηση 
ποσού 8.960.000,00€ για την κατασκευή του έργου όπως περιγράφεται στην υπ' αριθ.915 και με αρ. πρωτ. 
46032/04.05.2022 (ΑΔΑ:6Ψ3Π46ΜΤΛΡ-9ΕΤ) απόφαση ένταξης του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2022, στη ΣΑΕΠ 085 – ενάριθμος 2022ΕΠ08500001.

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

25/05/2022 S101
https://ted.europa.eu/TED

3 / 8





EE/S S101
25/05/2022
278660-2022-EL

4 / 8

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις 
κατηγορίες έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, και που είναι εγκατεστημένα σε
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη 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 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.
Ο Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω 
ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονομικοί 
φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής 
τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο 
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι 
μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019 ή στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημόσιων 
Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), από την έναρξη ισχύος του τελευταίου στην κατηγορία/-ιες έργου που αναφέρονται στη 
Διακήρυξη του έργου. . Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν κατά την υποβολή της προσφορά τους τουλάχιστον:
Α. Για την κατηγορία έργου Οικοδομικά
i. Ίδια κεφάλαια, τουλάχιστον 750.000 ευρώ
ii. Πάγια στοιχεία, αξίας τουλάχιστον 250.000 ευρώ.
iii. Ελάχιστο κύκλο εργασιών τελευταίας τριετίας: 1.500.000 ευρώ
Β. Για την κατηγορία έργου Ηλεκτρομηχανολογικά
i. Ίδια κεφάλαια, τουλάχιστον 100.000 ευρώ
ii. Πάγια στοιχεία, αξίας τουλάχιστον 50.000 ευρώ.
iii. Ελάχιστο κύκλο εργασιών τελευταίας τριετίας: 300.000 ευρώ.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα 
μέλη της ένωσης.
Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, για το χρονικό διάστημα που 
εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019 δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει.
Μετά από τη λήξη των ως άνω μεταβατικών διατάξεων και την πλήρη έναρξη ισχύος του π.δ 71/2019, οι 
εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 
ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων,
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 64 αυτού.

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
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Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν κατά την υποβολή της προσφορά τους τουλάχιστον:
Α. Για την κατηγορία έργου Οικοδομικά
Για τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς απαιτείται τουλάχιστον στελέχωση από δύο (2) μηχανικούς με 
12ετή τουλάχιστον εμπειρία για έκαστο εξ’ αυτών. Εναλλακτικά, μπορεί να αντικατασταθεί ένας (1) μηχανικός 
12ετούς εμπειρίας από δύο (2) μηχανικούς με 9ετή τουλάχιστον εμπειρία, για έκαστο εξ’ αυτών. Επίσης, ένας 
(1) από τους δύο συνολικά μηχανικούς 9ετούς εμπειρίας που μπορεί να έχει η επιχείρηση, επιτρέπεται να 
αντικατασταθεί από δύο (2) μηχανικούς με 6ετή τουλάχιστον εμπειρία, για έκαστο εξ’ αυτών.
Β. Για την κατηγορία έργου Ηλεκτρομηχανολογικά
Απαιτείται τουλάχιστον στελέχωση από έναν (1) μηχανικό με 12ετή τουλάχιστον εμπειρία. Εναλλακτικά μπορεί 
να αντικατασταθεί ο ένας (1) μηχανικός 12ετούς εμπειρίας από δύο (2) μηχανικούς με 9ετή τουλάχιστον 
εμπειρία, για έκαστο εξ’ αυτών και ο ένας (1) εκ των δύο μηχανικών 9ετούς εμπειρίας με δύο (2) μηχανικούς με 
6ετή τουλάχιστον εμπειρία, για έκαστο εξ’ αυτών.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα 
μέλη της ένωσης.
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης θα πρέπει να διαθέτουν
σχετική πιστοποίηση:
α: Διαχείρισης Ποιότητας
β: Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
γ: Συστήματος Διαχείρισης για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις πρέπει να καλύπτονται από 
κάθε μέλος της ένωσης.

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Σύμφωνα με τον Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τα εγκεκριμένα έγγραφα της 
σύμβασης(διακήρυξη και τεύχη δημοπράτησης).
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού,κοινωνικού, ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί από το δίκαιο 
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού, 
ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 
4412/2016.
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις της νομοθεσίας περί υγείας και 
ασφάλειας των εργαζομένων, και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης, και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και 
υπηρεσίες,που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

III.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο 
ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
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Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 04/07/2022
Τοπική ώρα: 14:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους 
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 13 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 08/07/2022
Τοπική ώρα: 11:00
Τόπος:
Η αποσφράγιση θα γίνει από την Επιτροπή Διαγωνισμού,, στον 3ο όροφο του κτιρίου των Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Αθηναίων, που βρίσκεται επί της οδού Αθηνάς 16 και Βύσσης, στην Αθήνα..
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Η διαδικασία θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία ορίστηκε με την 631/16.05.2022 
Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής του Δ.Α (ΑΔΑ:Ω28ΣΩ6Μ-ΨΟ1).
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
ως άνω συστήματος.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά 
τους όρους της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο 
ποσό των εκατόν σαράντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων δεκαέξι ευρώ και δεκατριών λεπτών(144.516,13 
ευρώ)
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση 
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος 
της προσφοράς ήτοι μέχρι 4 Σεπτεμβρίου 2023, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.
Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο ποσού ίσο με 357.818,57€, τριακόσιες πενήντα επτά 
χιλιάδες οκτακόσια δεκαοκτώ ευρώ και πενήντα επτά λεπτά, [5% της αξίας της σύμβασης χωρίς αναθεώρηση 
και ΦΠΑ, υπό την προϋπόθεση της καταβολής από τον ανάδοχο ισόποσης εγγύησης προκαταβολής.
Επίσης προβλέπεται η χορήγηση πρόσθετης καταβολής (πριμ) στον Ανάδοχο ποσοστού ≈0,2 %, (15.000,00€), 
επί της αρχικής συμβατικής αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, εφόσον ο χρόνος παράδοσης του έργου 
είναι μικρότερος κατά δέκα τοις εκατό (10%) του προβλεπόμενου στη σύμβαση.
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της εκτιμώμενης αξίας της 
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σύμβασης , χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται μέχρι και 
την υπογραφή του συμφωνητικού.
Με την υπ' αριθ. 915 και με αριθμό πρωτοκόλλου 46032/ 04.05.22 Απόφαση εγκρίθηκε η ειδική διάταξη 
ότι για το έργo της ΣΑΕΠ 085 με ενάριθμο 2022ΕΠ08500001, τo οποίο εντάσσεται στο Εθνικό Σκέλος του 
Π.Δ.Ε. με σκοπό την επιτάχυνση των διαδικασιών ωρίμανσης και υλοποίησης, ώστε κατόπιν να ενταχθεί για 
χρηματοδότηση στο Συγχηματοδοτούμενο Σκέλος του Π.Δ.Ε., δεν επιτρέπεται η ανάληψη νομικών δεσμεύσεων 
μέχρι την τελική ένταξή του στο Ε.Π. "Αττική 2021-2027".
Σε εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 70 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
με το Ν.4782/2021 και ισχύει, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Αθηναίων (https://www.cityofathens.gr/
node/37807) με ταυτόχρονη αποστολή προκαταρκτικής ενημέρωσης στο ΚΗΜΔΗΣ η μελέτη και τα τεύχη 
δημοπράτησης του έργου.

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) ήδη Ενιαία Αρχή Δημόσιων 
Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 -198
Πόλη: Άγιος Ιωάννης Ρέντης Αττικής
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και 
έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά 
παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει 
δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), ήδη Ενιαία Αρχή Δημόσιων 
Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ) σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345επ. Ν. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 
39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του .
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα 
αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν 
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η 
πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ
Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης 
παράλειψης
Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει 
του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την 
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Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το 
σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα 
υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 . Η επιστροφή του 
παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) 
όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από 
την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ ήδη Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του 
προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.
Αναλυτικά η διαδικασία αναφέρεται στο άρθρο 4.3 [Προδικαστικές Προσφυγές / Προσωρινή δικαστική 
προστασία] της οικείας Διακήρυξης.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: ΑΘΗΝΑΣ 16 ΚΑΙ ΒΥΣΣΗΣ
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 10551
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: t.mel.tek.prog.odop@athens.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2103214883/+30 2103721562
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://www.cityofathens.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
20/05/2022
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