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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Μαρκόπουλο: 14/04/2020 

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ      Αριθμός Πρωτοκόλλου: 5475 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ   

   Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ   

 ΤΕΧΝΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ    
 

ΕΡΓΟ: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  

ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ»  

CPV: 45231300-8 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 870.000,00 € (πλέον ΦΠΑ 24%) 
                                            
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με επιμέρους 

ποσοστά έκπτωσης για το έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ», προϋπολογισμού 870.000,00 ευρώ (μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).  

Το έργο αφορά στην αντικατάσταση υφιστάμενων αγωγών από σωλήνες 

αμιαντοτσιμέντου του δικτύου ύδρευσης της πόλης του Μαρκοπούλου συνολικού μήκους 

4,7Km περίπου και την κατασκευή δευτερεύοντος αγωγού μήκους 1,0Km για τη σύνδεση 

των ιδιοκτησιών. Οι αγωγοί που θα αντικατασταθούν βρίσκονται στο κέντρο της πόλεως 

του Μαρκοπούλου, στις οδούς Χαραλάμπους Νικολάου, Παπαδημητρίου, Γεωργίου Πίνη, 

Δ. Σωτηρίου και στη λεωφόρο Πόρτο Ράφτη.  Tο νέο δίκτυο θα κατασκευαστεί με σωλήνες 

από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC-U), συμπαγούς τοιχώματος, 

ονομαστικής πίεσης 16atm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-2 και θα πρέπει να κατασκευαστεί με τρόπο 

που δεν θα καταστρέψει το υφιστάμενο και υπό λειτουργία δίκτυο. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

Αύξων Αριθμός Συστήματος του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: 88765. 

Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η Παρασκευή 

15 Μαϊου 2020 και ώρα 11:00:00 π.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση  των προσφορών θα 

πραγματοποιηθεί στις 21/5/2020 και ώρα 11:00:00 π.μ. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 

δραστηριοποιούνται στην κατηγορία  ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ έργων. 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).  

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής 

συμμετοχής, ποσού   17.400,00  ευρώ 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ΟΚΤΩ  (8) ΜΗΝΕΣ από την ημέρα 

υπογραφής της σύμβασης.    

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» του Υπουργείου 

Εσωτερικών βάσει της με αριθμ. πρωτ. 39103/27-07-2018 απόφασης ένταξης. 

Για τα έγγραφα της σύμβασης παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση και 

στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού www.promitheus.gov.gr και του Δήμου Μαρκοπούλου, 

http://www.markopoulo.gr. Σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται 

ηλεκτρονικά, το αργότερο μέχρι τις 04/05/2020 μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ. 

                                                                                                            

    Ο Δήμαρχος 
 

 

 

                                                                                  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ 
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