
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθηνα     25 / 04 / 2018

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:  Οικ. 79841
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ & 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Προς: 1. «ΤΕΚΑ ΑΕ»-(Α.Μ. 14496)

Δ.Τ.Ε. Π.Α. 2. «ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕ»-(Α.Μ. 9908)
Ταχ. Δ/νση :Συγγρου 80 -88 3. «ΕΛΤΕΡΓΑ ΑΕ»-(Α.Μ.:7415)
Ταχ. Κωδ. :117 41 4. «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ»- 

(Α.Μ.:16417)
FAX :213 20 65 003 5. «ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» – (Α.Μ.: 18142)
6. «ΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»-
(Α.Μ.:15935)

7. «ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ»-(Α.Μ.:3520)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ, 

συμφωνα με τις διαταξεις του αρ. 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Η Οικονομικη Επιτροπη Περιφερειας Αττικης προσκαλει  σε διαδικασια διαπραγματευσης,
συμφωνα με το αρθρο 32, παρ. 2.γ του ν.4412/2016, τους κατωθι οικονομικους φορεις :

1. «ΤΕΚΑ ΑΕ»-(Α.Μ. 14496) την Παρασκευη 27/4/2018 και ωρα 09:00π.μ.
2. «ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕ»-(Α.Μ. 9908) την Παρασκευη 27/4/2018 και ωρα 09:30π.μ.
3. «ΕΛΤΕΡΓΑ ΑΕ»-(Α.Μ.:7415) την Παρασκευη 27/4/2018 και ωρα 10:00π.μ.

4. «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ»- (Α.Μ.:16417) την Παρασκευη 27/4/2018 και ωρα 10:30π.μ.
5. «ΘΑΛΗΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» –  (Α.Μ.:  18142)  την  Παρασκευη

27/4/2018 και ωρα 11:00π.μ.
6. «ΜΗΧΑΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»-(Α.Μ.:15935)  την  Παρασκευη  27/4/2018  και

ωρα 11:30π.μ.
7. «ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ»-(Α.Μ.:3520) την Παρασκευη 27/4/2018 και ωρα 12:00π.μ.

Η προφορικη διαπραγματευση με εκαστο εκ των καλουμενων οικονομικων φορεων, επι των
Τεχνικων θεματων του εργου του θεματος θα λαβει χωρα την Παρασκευη 27/4/2018, στα
Γραφεια της Δ/νσης Τεχνικων Έργων Περιφερειας Αττικης, Λεωφορος Συγγρου 88-88 στον
5ο  οροφο.
Οι  καλουμενοι  οικονομικοι  φορεις  μπορουν  να  συμμετεχουν  στη  διαπραγματευση
μεμονωμενα (εφοσον διαθετουν στο πτυχιο τους ολες τις καλουμενες κατηγοριες), ειτε ως

ενωση οικονομικων φορεων (με οικονομικους φορεις της επιλογης τους, ωστε ως υποψηφια
ενωση να διαθετουν ολες τις καλουμενες κατηγοριες εργων). Η τυχον  ενωση οικονομικων
φορεων δεν  απαιτειται  να  λαβει  ορισμενη νομικη  μορφη προκειμενου να υποβαλλει  την
προσφορα της. 
Για  τη  συμμετοχη  στην  παρουσα  διαδικασια  οι  ενδιαφερομενοι  οικονομικοι  φορεις
απαιτειται  να  διαθετουν  ψηφιακη  υπογραφη,  χορηγουμενη  απο  πιστοποιημενη  αρχη

παροχης  ψηφιακης  υπογραφης  και  να  εγγραφουν  στο  ηλεκτρονικο  συστημα  (ΕΣΗΔΗΣ-

1



Διαδικτυακη  πυλη  www.promitheus.gov.gr)  ακολουθωντας  τη  διαδικασια  εγγραφης  του
αρθρου 5 παρ. 1.2 εως 1.4 της Κοινης Υπουργικης Αποφασης με αρ.  117384/26-10-2017
(3821  Β')  «Ρυθμισεις  τεχνικων  ζητηματων  που  αφορουν  την  αναθεση  των  Δημοσιων
Συμβασεων  εργων,  μελετων  και  παροχης  τεχνικων  και  λοιπων  συναφων  επιστημονικων
υπηρεσιων  με χρηση των επιμερους εργαλειων και διαδικασιων  του Εθνικου Συστηματος
Ηλεκτρονικων Δημοσιων Συμβασεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Η τυχον  ενωση οικονομικων φορεων υποβαλλει κοινη προσφορα, η οποια υποχρεωτικα
υπογραφεται  ψηφιακα,  ειτε  απο  ολους  τους  οικονομικους  φορεις,  που  αποτελουν  την
ενωση,  ειτε  απο  εκπροσωπο  τους,  νομιμως  εξουσιοδοτημενο.  Στην  προσφορα,
προσδιοριζεται ο εκπροσωπος/ συντονιστης αυτης.
1. Αναθετουσα Αρχη: Περιφερεια Αττικης (Π.Α.). 

Προϊσταμενη Αρχη: Οικονομικη Επιτροπη της Π.Α. που εχει εδρα: 

Λ. Συγγρου 15-17, 117 43, Αθηνα) και η Δ/νση Τεχνικων Έργων
της Περιφερειας Αττικης (που εχει εδρα: Λ. Συγγρου 80-88, 
117 41, Αθηνα), συμφωνα με το Π.Δ 7/2013. 

Διευθυνουσα  Υπηρεσια:  Τμημα  Ειδικων  Έργων  της   Δ/νσης  Τεχνικων  Έργων
Περιφερειας Αττικης.

2. Παραλαβη τευχων του διαγωνισμου: Οι συμμετεχοντες μπορουν να παραλαβουν τα

στοιχεια  που  αφορουν  το  διαγωνισμο  απο  το  διαδικτυακο  τοπο
www  .  promitheus  .  gov  .  gr  /  . 
Εφοσον εχουν ζητηθει εγκαιρως, ητοι εως πεντε (5) ημερες πριν την καταληκτικη
ημερομηνια υποβολης της προσφορας (δηλ. εως την 02/5/2018), η αναθετουσα αρχη
παρεχει  σε  ολους  τους  προσφεροντες  που  συμμετεχουν  στη  διαδικασια  συναψης
συμβασης συμπληρωματικες πληροφοριες σχετικα με  τα εγγραφα της συμβασης, το

αργοτερο   εως  τρεις  (3)  ημερες  (δηλ.  την  04/5/2018),  πριν  την  καταληκτικη
ημερομηνια υποβολης της προσφορας. 

3. Η διεξαγωγη της διαδικασιας θα γινει ηλεκτρονικα, μεσω του Εθνικου Συστηματος
Ηλεκτρονικων  Συμβασεων  –  ΕΣΗΔΗΣ,  μεσω  της  διαδικτυακης  πυλης
www.promitheus.gov.gr. 
Ημερομηνια Προεπισκοπησης: Άμεσα

Ημερομηνια εναρξης υποβολης προσφορων: 26/4/2018, Ημερα Πεμπτη.
Καταληκτικη ημερομηνια υποβολης: 07/5/2018 ημερα Δευτερα και ωρα 15:00. 
Ημερομηνια ηλεκτρονικης  αποσφραγισης:  11/5/2018 ημερα  Παρασκευη  και  ωρα
10:00 π.μ.
Οι προσφορες θα ειναι στην ελληνικη γλωσσα. 

4. Πληροφοριες  στο  τηλεφωνο  2132065320,  2132065200,  φαξ  επικοινωνιας

2132065003.  Αρμοδιος  υπαλληλος  για  επικοινωνια  Κυρκος  Μιλτιαδης,
Φραγκουλοπουλος Γιαννης

5. Αντικειμενο  της  Συμβασης:  «Βελτίωση  χάραξης  και  διαπλάτυνση  της  Π.Ε.Ο.
Αθηνών  –  Θηβών  στο  τμήμα  Μάνδρα-  Οινόη  (Από  Χ.Θ.  0+000  έως  Χ.Θ.
5+085,61) & Αποκατάσταση των φθορών της υφιστάμενης Π.Ε.Ο. στο τμήμα
από Νέα Ζωή Μάνδρας έως Αγία Σωτήρα (Από Χ.Θ. 5+500 έως Χ.Θ.  9+000)»,

προϋπολογισμού 19.750.000,00 €  (πλέον Φ.Π.Α.)»  CPV: 71320000-7
6. Τόπος  αντικειμένου  Έργου:  Αττικη  (κωδικος  NUTS:  EL300),  Δυτικη  Αττικη

(κωδικος NUTS: EL306).
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7. Σκοπιμότητα:  Το  εργο  θα  υλοποιηθει,  προκειμενου  να  αντιμετωπιστουν  οι
επιπτωσεις που προκληθηκαν απο την κακοκαιρια της 15/11/2017 στην περιοχη της
Μανδρας στα τμηματα της ΠΕΟ Αθηνων – Θηβων, να αποκατασταθει η κυκλοφορια
αλλα και να διασφαλιστει οτι θα αποφευχθουν παρομοια φαινομενα στο μελλον. Η
Περιφερεια  Αττικης  προτιθεται  να  διεξαγει  αμεσα  διαγωνισμο  για  την  αρση  της
επικινδυνοτητας της υφισταμενης οδου στο τμημα απο Νεα Ζωη Μανδρας εως Αγια

Σωτηρα και κατασκευη του τμηματος απο Χ.Θ. 0+000 εως Χ.Θ. 5+085,61 συμφωνα με
την  επικαιροποιημενη  οριστικη  μελετη  για  την  οποια  υπαρχουν  εγκεκριμενοι
Περιβαλλοντικοι  Όροι.  Για  την  αμεση  αρση  της  επικινδυνοτητας  του  δρομου
απαιτειται  επισπευση  των  εργασιων  του  κατασκευαστικου   αντικειμενου  με
συντμηση του χρονοδιαγραμματος σε δεκα  (10) μηνες εναντι του ευλογου χρονου
των εικοσιοχτω (28) και ανω μηνων.

8. Η συνολικη προθεσμια για την περαιωση του αντικειμενου της συμβασης οριζεται σε
δεκα (10) μηνες απο την ημερα υπογραφης της συμβασης. Ειδικοτερα, Ο αναδοχος θα
πρεπει να μπορει να ολοκληρωσει το εργο στο συντετμημενο χρονικο διαστημα και
να αρθει η επικινδυνοτητα της κυκλοφοριας ιδιαιτερα στο τμημα απο τη Χ.Θ. 5+500
εως τη Χ.Θ. 9+000 (τμημα απο Νεα Ζωη Μανδρας εως Αγια Σωτηρα).

9. Οι υποβαλλομενες προσφορες ισχυουν και δεσμευουν τους οικονομικους φορεις για

διαστημα 12 μηνων απο την επομενη της διενεργειας του διαγωνισμου.
10. Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς θα περιέχονται:

(α) ενας (υπο)φακελος με την ενδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», που θα περιεχει, επι
ποινη αποκλεισμου, το Ευρωπαϊκο Ενιαιο Έγγραφο Συμβασης (ΕΕΕΣ) και την Εγγυηση

Συμμετοχης.

(β)  ενας  (υπο)φακελος  με  την  ενδειξη   «Οικονομική  Προσφορά»,  περιεχει  το  ψηφιακα
υπογεγραμμενο  αρχειο  pdf,  το  οποιο  παραγεται  απο  το  υποσυστημα,  αφου

συμπληρωθουν καταλληλως οι σχετικες φορμες.

Ο χρηστης – οικονομικος φορεας υποβαλλει ηλεκτρονικα τους ανωτερω (υπο)φακελους
μεσω του υποσυστηματος, οπως περιγραφεται κατωτερω:

α)    Τα στοιχεια και δικαιολογητικα που περιλαμβανονται στον (υπο)φακελο με την ενδειξη

«Δικαιολογητικα Συμμετοχης» ειναι τα οριζομενα στο αρθρο 93 του Ν.4412/16, ητοι το
ΕΕΕΣ και  η  εγγύηση  συμμετοχής και  υποβαλλονται  απο  τον  οικονομικο  φορεα

ηλεκτρονικα  σε  μορφη  αρχειου  Portable Document Format (PDF)  και  εφοσον  εχουν

συνταχθει/παραχθει  απο  τον  ιδιο,  φερουν  εγκεκριμενη  προηγμενη  ηλεκτρονικη
υπογραφη η προηγμενη ηλεκτρονικη υπογραφη  με χρηση εγκεκριμενων πιστοποιητικων

συμφωνα με την παρ. 3 του αρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α. .

β)    Εντος τριων (3) εργασιμων ημερων απο την ηλεκτρονικη υποβολη των ως ανω στοιχειων
και  δικαιολογητικων  προσκομιζεται  υποχρεωτικα  απο  τον  οικονομικο  φορεα  στην

αναθετουσα  αρχη,  σε  εντυπη  μορφη  και  σε  σφραγισμενο  φακελο,  η  πρωτοτυπη

εγγυητικη επιστολη συμμετοχης. Επισημαινεται οτι η εν λογω υποχρεωση δεν ισχυει για
τις  εγγυησεις  ηλεκτρονικης  εκδοσης  (π.χ.  εγγυησεις  του  Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.),  οι  οποιες  φερουν

προηγμενη ψηφιακη υπογραφη.

γ)     Οι  προσφεροντες συντασσουν την  οικονομικη  τους  προσφορα  συμπληρωνοντας την
αντιστοιχη  ειδικη  ηλεκτρονικη  φορμα  του  υποσυστηματος  και  επισυναπτοντας,  στον

ηλεκτρονικο  χωρο  «Συνημμενα  Ηλεκτρονικης  Προσφορας»  και  στον  κατα  περιπτωση

(υπο)φακελο, ολα τα στοιχεια της προσφορας τους σε μορφη αρχειου Portable Document
Format (PDF).

δ)     Στην οικονομικη προσφορα αναγραφεται η προσφερομενη τιμη ανα κατηγορια και η

συνολικη τιμη για την εκτελεση της συμβασης. Η συνολικη προσφερομενη τιμη τρεπεται
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σε ποσοστο εκπτωσης επι του προϋπολογισμου της Υπηρεσιας, με στρογγυλοποιηση στο
δευτερο δεκαδικο ψηφιο.

ε)     Στη συνεχεια, οι προσφεροντες παραγουν απο το υποσυστημα τα ηλεκτρονικα αρχεια

[«εκτυπωσεις» των Δικαιολογητικων Συμμετοχης και της Οικονομικης Προσφορας τους
σε μορφη αρχειου Portable Document Format (PDF)]. Τα αρχεια αυτα υπογραφονται απο

τους  προσφεροντες  με  εγκεκριμενη  προηγμενη  ηλεκτρονικη  υπογραφη  η  προηγμενη

ηλεκτρονικη υπογραφη με χρηση εγκεκριμενων πιστοποιητικων συμφωνα με την παρ. 3
του  αρθρου  8  της  υπ'  αρ.   117384/26-10-2017    Κ.Υ.Α.  και  επισυναπτονται  στους

αντιστοιχους (υπο)φακελους της προσφορας. 

στ) Εφοσον τα δικαιολογητικα συμμετοχης και οι οικονομικοι οροι δεν εχουν αποτυπωθει στο
συνολο τους  στις  ειδικες  ηλεκτρονικες φορμες  του  υποσυστηματος,  οι  προσφεροντες

επισυναπτουν ψηφιακα  υπογεγραμμενα τα  σχετικα  ηλεκτρονικα  αρχεια,  συμφωνα  με

τους ορους της παρουσας διακηρυξης.

11. Η ζητουμενη εγγυητικη επιστολη συμμετοχης, ανερχεται στο ποσο των τριακοσίων
ενενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (395.000,00 €).  

12. Για την υπογραφη της συμβασης απαιτειται η παροχη εγγυησης καλης εκτελεσης,
συμφωνα με το αρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το υψος της οποιας ανερχεται
σε ποσοστο 5% επι της αξιας της συμβασης, εκτος ΦΠΑ, και κατατιθεται πριν την
υπογραφη της συμβασης. 

13. Κριτηριο κατακυρωσης και αναθεσης της συμβασης ειναι η «πλεον συμφερουσα απο
οικονομικη αποψη προσφορα» μονο βασει τιμης (χαμηλοτερη τιμη).

14. Το εργο θα χρηματοδοτηθει απο πιστωσεις του ΚΑΕ 9781.06.001, που εχει ενταχθει
στο  Προγραμμα  Εκτελεστεων  Έργων  της  Περιφερειας  Αττικης. Η  αναληψη
Υποχρεωσης  Πιστωσης  εχει  γινει  με  την  υπ’  αριθμ.  80317/25-4-2018  (ΑΔΑ:
9ΥΩ47Λ7-99Ψ) Αποφαση του Αντιπεριφερειαρχη Οικονομικων.

15. Το αποτελεσμα της δημοπρασιας θα εγκριθει απο την Προϊσταμενη Αρχη, ητοι την
Οικονομικη Επιτροπη της Περιφερειας Αττικης.

Η παρουσα προσκληση θα αναρτηθει στην ιστοσελιδα της Αναθετουσας Αρχης (Περιφερεια
Αττικης)  και  συγκεκριμενα  στις  θεσεις  ΝΕΑ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ  και  ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, για ευλογο χρονικο διαστημα δέκα (10) ημερών, εντος του οποιου θα πρεπει
να υποβληθουν οι οικονομικες προσφορες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ
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