
 

                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                   Παλλήνη:    4  - 07  - 2016 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ                 Αριθ. Πρωτ T.E. 127172/3199/οικ.                 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                     
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                                                                        
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ                  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Ταχ. Δ/νση     :17Ο  χλμ Λ. Μαραθώνα 
                             153.51 Παλλήνη 
Πληροφορίες : Ο. Κοτσίνα 
Τηλέφωνο      : 213 2005326 
Fax: 213 2005359  

e-mail: okotsina@yahoo.com                                          ΠΡΟΣ : 
1. Εθνικό Τυπογραφείο 
    Φ.Ε.Κ - Τεύχος διακ/ξεων   δημοσίων   

συμβάσεων. 
    fax: 210 5234312,Tηλ: 2105279139 
    dds@et.gr 
2. Εφημερίδα Δημοπρασιών 
    & Πλειστηριασμών   
    fax: 210 3215877 Τηλ: 2103215692  
    dimonews@dimoprasion.gr 

                                                                                                     3.  Εφημερίδα ΗΧΩ των   
                                                                                                          Δημοπρασιών                                                                                             
                                                                                                              fax :210 3817331 Τηλ: 210 3817700   
                                                                                                              iho@otenet.gr               

4. ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
                                                                                                              Fax : 210 6669741, Τηλ.: 210 6663993 

    datarom@otenet.gr 
5. ΕΒΔΟΜΗ 
    Fax:210 9658949, Τηλ: 210 6030655 
    press@ebdomi.com                           
                                                                               

Θέμα: Δημοσίευση περίληψης διακηρύξεως δημοπρασίας του έργου:      
             «Αποστράγγιση του ανατολικού τμήματος πόλης Κορωπίου», με 

προϋπολογισμό 8.154.900,00 €,  με  αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 
 

Σας στέλνουμε συνημμένα περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας του έργου που αναφέρεται στο 
θέμα, συνολικής δαπάνης 8.154.900,00 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. και παρακαλούμε για την 
δημοσίευση αυτής το αργότερο μέχρι και την Πέμπτη 7 / 7 /2016. 

Το σχετικό τιμολόγιο καθώς και δύο (2) φύλλα της εφημερίδας που θα δημοσιευθεί η σχετική 
διακήρυξη παρακαλούμε να αποσταλούν στην Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας 
Ανατολικής Αττικής ( 17ο χλμ. Λ. Μαραθώνος 153 51 Παλλήνη). 
 
 
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  
Περίληψη Διακήρυξης 
                                                                                                     
  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ  ΔΙΑΝΟΜΗ                       Ο Αν. Διευθυντής Τεχνικών Έργων 

1. κ. Δ/ντής                                                      

2. Τ.Υ.Λ.Ε.Β. 

3. Χ. Α.                              ΑΣΠΡΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

4. Φ.Μ. (Ο. Κοτσίνα)                                     ΠΕ – Β΄  
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             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    

              ------------                                                                        

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 - 17                                                         

Ταχ. Κώδικας: 117 43 Αθήνα 

Τηλ : 213 2063776         

                                                             

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, διακηρύττει ότι: 

1. Εκτίθεται σε διεθνή δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές με το σύστημα 

«ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ» του άρθρου 6 του Ν.3669/08 

(ΚΔΕ) για την ανάθεση του έργου «Αποστράγγιση του ανατολικού τμήματος πόλης 

Κορωπίου», με προϋπολογισμό 8.154.900,00 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.  

2. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 23/08/2016 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης 

προσφορών) στα γραφεία της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (17
ο
χλμ. Λ. 

Μαραθώνος στην Παλλήνη 2
ος

 όροφος) ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν 

πραγματοποιηθεί η δημοπρασία την προαναφερόμενη ημέρα, οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν με 

FAX. 

3.1. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές: Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Δημοσίων Έργων εγγεγραμμένες 

στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., 

εφόσον  ανήκουν στην 4
η
 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και στην 1

η
 και άνω 

τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ.  

3.2. Στην δημοπρασία γίνονται επίσης δεκτές Κοιν/ξιες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων 

εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του 

ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον  ανήκουν στην 4
η
 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ με 

εργοληπτικές Επιχειρήσεις Δημοσιών Έργων εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών 

Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον  ανήκουν στην 1
η
 και 

άνω τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ. 

4. Επίσης γίνονται δεκτές αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες σε επίσημους 

καταλόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με την τάξη και 

κατηγορία του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής, με ΚΑΕ 977505018. 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

5. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 131.530,65 € αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων ή του ΤΣΜΕΔΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.609/85, άρθρο 23 και 

απευθύνεται είτε στην Υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στον φορέα κατασκευής, είτε στον 

κύριο του έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινή υπέρ όλων των 

μελών της.  

6. Κριτήριο για την ανάθεση του έργου είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά. Όπως ειδικότερα 

ορίζεται στον Ν.3669/08 (ΚΔΕ).  
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7.Η αξία σύμφωνα με την μελέτη ανέρχεται για την δαπάνη εργασιών στο ποσό των 4.492.004,90€ 

χωρίς το ΓΕ & ΟΕ 18%, απρόβλεπτα 9% 477.050,92€, αναθεώρηση 50.000,00€, απολογιστικά 

αρχαιολογίας 280.000,00€, ΓΕ & ΟΕ 18% (απολογιστικών αρχαιολογίας) 50.400,00€, απολογιστικά 

μετατόπισης ΟΚΩ 354.674,20€,  ΓΕ & ΟΕ 18% (απολογιστικών μετατόπισης ΟΚΩ) 63.841,36€ και 

Φ.Π.Α. 24% 1.578.367,74€.  

8. Η προσφορά θα υποβληθεί για το σύνολο των εργασιών που περιλαμβάνονται στα τεύχη της 

δημοπράτησης. Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται.  

9.Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την μελέτη σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της 

σύμβασης.  

10.Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό, (κατά την διάταξη 

του άρθρου 24 παρ. 2 Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) για διάστημα 9 μηνών από την ημερομηνία υποβολής 

προσφορών.  

11.Απαιτούνται δικαιολογητικά για την πιστοληπτική ικανότητα των διαγωνιζόμενων.  

12.Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά για την τεχνική ικανότητα.  

Όλα τα τεύχη της μελέτης (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ.) βρίσκονται στα γραφεία της 

Δ.Τ.Ε.. της Περιφερειακής Ενότητας Ανατ. Αττικής, 17
ο
χλμ. Λ. Μαραθώνος στην Παλλήνη (2

ος
 

όροφος) πληροφορίες στα  τηλέφωνα 213 2005326, FAX επικοινωνίας 213 2005359, αρμόδιος 

υπάλληλος για επικοινωνία κα Ο. Κοτσίνα όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να 

παραλάβουν τα τεύχη της δημοπράτησης καθώς και αριθμημένο τεύχος για την συμπλήρωση της 

προσφοράς τους μέχρι 3 ημέρες πριν την ημέρα της δημοπρασίας και τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 

ήτοι μέχρι και Τετάρτη 17-08-2016. 

13. Προκήρυξη σύμβασης συνταγμένη κατά το σχετικό τυποποιημένο έντυπο του Κανονισμού    

ΕΚ 842/2011 της Επιτροπής, θα αποσταλεί για δημοσίευση στις  29-06-2016 στην Υπηρεσία 

Επίσημων Δημοσιεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

 

                                                         

 

                                                                                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  

                                                  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

                                             Χ. ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ 
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