
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Αθήνα       01 / 12 / 2010
Αριθ.Πρωτ.:5319

ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Ταχ. Δ/νση: Χαλκοκονδύλη 15 
Τ.Κ. 104 32
Τηλ: 210-52.38.802
Fax: 210-52.49.846 
Πληροφορίες: Φαμπρικάρης Βασίλης
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Διεύθυνση Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής διακηρύσσει την με ανοιχτή δημοπρασία 

επιλογή Αναδόχου για  την  «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ 

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΠΑΙΑΝΙΑΣ», που θα διεξαχθεί σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 και τους όρους της Αναλυτικής Διακήρυξης. 

Το  έργο  προϋπολογισμού  112.900.193,65Ευρώ  (με  αναθεώρηση  και  Φ.Π.Α.), είναι 

κατανεμημένο  στα  εξής  τμήματα:  ΤΜΗΜΑ  Α)  ΕΠΙΜΕΤΡΟΥΜΕΝΟ  ΤΜΗΜΑ  (ΕΡΓΑ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ  ΔΗΜΟΥ  ΚΟΡΩΠΙΟΥ  –  ΒΑΣΙΚΟΙ  ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟΙ 

ΑΓΩΓΟΙ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΠΑΙΑΝΙΑΣ)  με τμηματικό προϋπολογισμό 50.173.245,54 ΕΥΡΩ 

και  ΤΜΗΜΑ  Β)  ΚΑΤ  ΑΠΟΚΟΠΗ  ΤΜΗΜΑ  (ΚΕΝΤΡΟ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΛΥΜΑΤΩΝ 

ΚΟΡΩΠΙΟΥ  –  ΠΑΙΑΝΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΓΩΓΟΙ  ΔΙΑΘΕΣΗΣ)  με  τμηματικό  προϋπολογισμό 

62.726.948,08 ΕΥΡΩ. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται  από το ευρωπαϊκό ταμείο  περιφερειακής ανάπτυξης και  από 

εθνικούς πόρους στα πλαίσια του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΉΣ 2007/2013/ΠΔΕ. 

Το έργο εντάχθηκε με την με αρ.πρωτ. 4786/30.11.2010 Απόφαση ένταξης (κωδ. Πράξης 

2010ΕΠ08580086),(MIS 303337 ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ).

Για  την  έγκυρη  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  κατατίθενται  από  τους  διαγωνιζόμενους, 

εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού 

της  υπηρεσίας,  χωρίς  αναθεώρηση  και  Φ.Π.Α.  ήτοι  1.790.656,15  ΕΥΡΩ.  Οι  εγγυητικές 

επιστολές  συμμετοχής  δεν  γίνονται  δεκτές  εάν  έχουν  χρόνο  ισχύος  μικρότερο  των 

δεκατεσσάρων (14) μηνών.

ΑΔΑ: 4ΙΦΤΕ5-Ρ



Ο Ανάδοχος για την υπογραφή της Σύμβασης θα καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, η 

οποία ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού του έργου, χωρίς τα κονδύλια της 

αναθεώρησης και του Φ.Π.Α., ήτοι 4.476.640,38 ευρώ.  

Στο  διαγωνισμό  δικαιούνται  να  συμμετάσχουν  Μεμονωμένες εργοληπτικές  επιχειρήσεις  ή 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, οι οποίες: 

α. Είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. 

του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (καλούμενες τάξεις: 

οδοποιία: 5η και 6η εντός νομού, 

υδραυλικά: 7η, 

οικοδομικά: 5η και 6η

ηλεκτρομηχανολογικά:5η και 6η εντός νομού

επεξεργασίας νερού, υγρών, στερεών και αέριων αποβλήτων: 4η

λιμενικά: 2η, 3η και 4η εντός νομού)

β. προέρχονται  από  κράτη  -  μέλη  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  ή  του  Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού  Χώρου  (Ε.Ο.Χ)  ή  από  κράτη  που  έχουν  υπογράψει  την  συμφωνία  για  τις 

Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.),  στα οποία 

τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε 

αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 

Μ.Ε.Ε.Π., είτε 

γ. προέρχονται από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 

αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το 

δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

Κ/ξίες  εργοληπτικών  επιχειρήσεων  εγγεγραμένων  στην  τάξη  4η του  ΜΕΕΠ  για  έργα 

κατηγορίας οδοποιίας, στην τάξη 6η του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας υδραυλικά, στην τάξη 4η 

του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας Η/Μ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρ. 16, του ν. 

3669/08 (αναβάθμιση ορίου λόγω κ/ξίας).

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες από την 

ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πιο συμφέρουσα προσφορά. Πιο συμφέρουσα 

προσφορά  θεωρείται  η  προσφορά  που  έχει  τον  χαμηλότερο  συνολικό  προϋπολογισμό 

προσφοράς, που είναι το άθροισμα των τιμών του προϋπολογισμού προσφοράς για το τμήμα Α 

του έργου και  της  ανηγμένης  προσφοράς  ΠΑ,  για  το  τμήμα Β του έργου (κατ’  αποκοπή 

τίμημα).
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Τα τεύχη χορηγούνται σε ηλεκτρονική μορφή μέχρι και την 12/01/2011. Για την παραλαβή 

των  επιπλέον  των  τευχών  στοιχείων  (υποστηρικτικές  μελέτες,  σχέδια,  κλπ)  ο 

ενδιαφερόμενος αναλαμβάνει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγής τους.

Οι  φάκελοι  συμμετοχής  υποβάλλονται  με  οποιονδήποτε  τρόπο  αρκεί  να  περιέλθουν  στο 

πρωτόκολλο της Υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την 18/01/2011. 

ημέρα  Τρίτη  και  ώρα  10:00,  η  οποία  θεωρείται  ως  ημερομηνία  λήξης  της  προθεσμίας 

υποβολής των Φακέλων Συμμετοχής, στην Αναθέτουσα Αρχή. Αιτήσεις και προσφορές που 

υποβάλλονται εκπρόθεσμα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό, για διάστημα 

δεκατριών (13) μηνών από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Πληροφορίες αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία στα τηλέφωνα Φαμπρικάρης  Βασίλης 210 

5237282, Αποστολός Βασίλης 210 5239282.

Η διακήρυξη εστάλθηκε για δημοσίευση στην ΕΕΕΚ την 01/12/10.

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος 

Ο Δ/ντής ΔΔΕ

Παγωτέλης Ευστράτιος
Πολιτικός Μηχ/κός με Α’β

MSc Διαχείριση Περιβάλλοντος
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