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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 

 Μελέτη  

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ –ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ (ΜΕΛΕΤΗ) –  ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ «ΚΟΚΚΙΝΟ 
ΛΙΜΑΝΑΚΙ» ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ –ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ  
ΥΠΟΕΡΓΟ1:ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΝΤΑΟΥ 
ΠΕΝΤΕΛΗΣ  
 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ 

ΕΡΓΩΝ 
    

Κ.Α.:64.7413.02  Προυπ  59.926,94 Ευρώ ( πλέον  Φ.Π.Α. 24 %) 

Α.Μ.:32/2020 

CPV:71320000-7 

Πληροφορίες :Μαριάννα Λάντα 

 Πηγή  
ΠΔΕ-ΣΑΜΠ 085 Περιφέρειας Αττικής με κωδικό έργου 
2019ΜΠ08500000 
 

Τηλ.:2294321028  Χρήση  2020 

Email: mlanta@0164.syzefxis.gov.gr  ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  9224/26-6-2020 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  

 
Η  Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου διακηρύττει ότι εκθέτει σε δημόσιο 
μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις  του 
Ν4412/16 και του άρθρου 21 της Διακήρυξης , για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της μελέτης :  
« ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ –ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ (ΜΕΛΕΤΗ) –  ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ «ΚΟΚΚΙΝΟ 
ΛΙΜΑΝΑΚΙ» ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ –ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ  
ΥΠΟΕΡΓΟ1:ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΝΤΑΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ »   

Προεκτιμώμενης Αμοιβής   59.926,94 €  ευρώ. ( πλέον  ΦΠΑ 24 %)  
 
 Ο διαγωνισμός θα γίνει με συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 και τις λοιπές  διατάξεις 
του Ν4412/16 . 
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η    10/07/2020  ημέρα Παρασκευή 
και ώρα10:00  (λήξη επιδόσεως προσφορών)  ως εξής: 
 

Οι φάκελοι των προσφορών  υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 14  της 
Διακήρυξης, 

o είτε (α) με κατάθεσή  τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού: Αραφηνίδων Αλών 12, Ραφήνα, ΤΚ 

19009 

o είτε (β) με αποστολή, επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή: Αραφηνίδων Αλών 12, 

Ραφήνα, ΤΚ 19009 

o είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής: Αραφηνίδων Αλών 12, 

Ραφήνα, ΤΚ 19009 

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί 
εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το 
αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 14 της παρούσας. Η αναθέτουσα 
αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται 
ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από 
οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 
 
 
Ως ημερομηνία και ώρα  αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 16/07/2020   ημέρα Πέμπτη και ώρα 
10:00πμ 
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Η μελέτη συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες μελετών: 

1.  38.091,90   € για μελέτη κατηγορίας 13 
2. 14.018,48 € για μελέτη κατηγορίας 16 

3. 7.816,56 €                   € για απρόβλεπτες δαπάνες. 

Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται 
στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 της Διακήρυξης με 
στελέχωση σύμφωνα με το άρθρο 19.3 της Διακήρυξης 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 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, 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.  

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 
3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και 

των περιπτώσεων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν 
λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των 
φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών. 

Η συνολική προθεσμία [καθαρός χρόνος] είναι τρείς [03] μήνες μη συμπεριλαμβανόμενου του χρόνου 
των εγκρίσεων και συνολικού χρόνου τέσσερις [04] μηνών από την υπογραφή του συμφωνητικού.  
  Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία δεν απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 72§1α του 
Ν4412/16 

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 

σύμβασης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.rafina-pikermi.gr ... 

 
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως,   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 06/07/2020 . 

Η μελέτη έχει ενταχθεί  στο έργο «ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ –ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ (ΜΕΛΕΤΗ) – 
ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ «ΚΟΚΚΙΝΟ 
ΛΙΜΑΝΑΚΙ» ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ –ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ» και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το ΠΔΕ-ΣΑΜΠ 085 
Περιφέρειας Αττικής με κωδικό έργου 2019ΜΠ08500000 

Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ραφήνας-
Πικερμίου 

                            

 

 

 

Ευάγγελος  Μπουρνούς 

 

 

 

 

Δήμαρχος  
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