
               
                                                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                   Παλλήνη:   4  - 08  - 2016 

ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ               Αριθ. Πρωτ T.E. 149962/3860/οικ.  

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

Ταχ. Δ/νση      :17
Ο

 χλμ Λ. Μαραθώνος   ΠΡΟΣ :1. Εθνικό Τυπογραφείο 

Ταχ. Κώδικας : 153.51 Παλλήνη          Φ.Ε.Κ - Τεύχος διακ/ξεων δημοσίων   

Πληροφορίες : Θ.Θεοφανόπουλος               συμβάσεων   

Τηλέφωνο        : 213 2005321,5330             fax: 210 5234312,Tηλ: 2105279139 

Fax                   : 213 2005359      dds@et.gr 

e-mail: ttheofanopoulos@patt.gov.gr            2. Εφημερίδα Ηχώ των   
       Δημοπρασιών 

  fax :210 3817331 Τηλ: 210 3817700   

   iho@otenet.gr 

    3.  Εφημερίδα Γενική Δημοπρασιών 
   fax :210 5232584 Τηλ: 2105228449   

    geniki@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 

                ΚΟΙΝ. :1. Τ.Ε.Ε. fax :210 3221772 / tee@central.tee.gr 

                  2. Σ.Α.Τ.Ε. fax :210 3824540 / info@sate.gr 

 3. ΠΕΔΜΕΔΕ fax :210 3641402 / info@pedmede.gr

 4. ΠΕΣΕΔΕ fax :210 3824116 / secretary@pesede.gr 

 

1. Θέμα: Δημοσίευση περίληψης διακηρύξεως δημοπρασίας του έργου:  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ προϋπολογισμού 2.333.633,81  Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 

 

Σας στέλνουμε συνημμένα περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας του έργου που αναφέρεται στο θέμα, 

συνολικής δαπάνης 2.333.633,81 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. και παρακαλούμε για την δημοσίευση 

αυτής το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 5 / 08 /2016. 

Το σχετικό τιμολόγιο καθώς και τρία (3) φύλλα της εφημερίδας που θα δημοσιευθεί η σχετική 

διακήρυξη παρακαλούμε να αποσταλούν στην Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας 

Ανατολικής Αττικής ( 17
ο
 χλμ. Λ. Μαραθώνος 153 51 Παλλήνη). 

 Το Τ.Ε.Ε, η Σ.Α.Τ.Ε., η ΠΕΔΜΕΔΕ και η ΠΕΣΕΔΕ στους οποίους κοινοποιείται το παρόν με 

συνημμένα την περίληψη διακήρυξης παρακαλούνται εάν επιθυμούν να παρίστανται δια εκπροσώπου 

τους χωρίς να συμμετέχουν στη διαδικασία του διαγωνισμού (άρθρο 21, παρ. 2, Ν.3669/08 ΚΔΕ). 

 

Συνημμένα  

Περίληψη Διακήρυξης 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ  ΔΙΑΝΟΜΗ                           Ο Διευθυντής Τεχνικών Έργων 
1. κ. Δ/ντή                                                     

2. Τ.Υ.Λ.Ε.Β. 

3. Χ. Α.                                 ΑΣΠΡΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

4. Φ.Μ. (Θ.Θεοφανόπουλος)                                            ΠΕ – Α΄  

ΑΔΑ: 6Ω9Υ7Λ7-4ΓΛ



                

 

             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: 

2. Εκτίθεται σε διεθνή δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές με μεικτό σύστημα, 

δηλαδή με συνδυασμό των συστημάτων α) προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του 

Ν. 3669/08 /ΚΔΕ και β) προσφοράς μειοδοσίας στο ποσοστό οφέλους απολογιστικών εργασιών του 

άρθρου 9 του Ν.3669/08)/ΚΔΕ για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ» 

προϋπολογισμού 2.333.633,81  Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), 

3. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 20/09/2016 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 3
η
 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και στην 1

η
 και άνω τάξη για έργα 

κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ.  

3.2. Στην δημοπρασία γίνονται 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 3
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. 

                   3.3. 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 2
η
 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ με τις 

προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας), καθώς και 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην Α2 τάξη του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ(αναβάθμιση ορίου λόγω 

Κοινοπραξίας).. 

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 9775.05.031 Προκαταβολή 

δεν θα χορηγηθεί. 

5. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 37.639,26 € αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών 

και Δανείων ή του ΤΣΜΕΔΕ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 157 παρ. 1α του Ν.4281/2014 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.  

ΑΔΑ: 6Ω9Υ7Λ7-4ΓΛ



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

στον Ν.3669/08 (ΚΔΕ).  

7.Η αξία σύμφωνα με την μελέτη ανέρχεται για την δαπάνη εργασιών στο ποσό των 1.357.304,90€ χωρίς το 

ΓΕ & ΟΕ 18% 244.314,88€, απρόβλεπτα 15% 240.242,97€, αναθεώρηση 10.100,00€, 

απολογιστικά(Αρχαιολογία-ΟΚΩ) 30.000,00€, και Φ.Π.Α. 24% 451.671,06€.  

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 δώδεκα (12) 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.Δικαιολογητικά για την τεχνική ικανότητα απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 147 του ΚΔΕ (άρθρο 48 της 

Οδηγίας 2004/18/ΕΚ) μόνο για τις αλλοδαπές Εργ. Επιχειρ., που δεν είναι εγγεγραμμένες σε επίσημο 

κατάλογο αναγνωρισμένων εργοληπτών.  

13.Όλα τα τεύχη της μελέτης (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ.) βρίσκονται στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση της Περιφέρειας Αττικής www.patt.gov.gr στην ενότητα: Ενημέρωση (Διαδρομή: Αρχική – 

Ενημέρωση -  Διαγωνισμοί - Δημοπρατήσεις Τεχνικών Έργων) και 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 

2005321, FAX επικοινωνίας 213 2005359, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κος Θ. Θεοφανόπουλος όπου 

οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλάβουν σχέδια της μελέτης (φέροντας κατά την 

παραλαβή φορητή μονάδα αποθήκευσης usb stick),  καθώς και αριθμημένο τεύχος για την συμπλήρωση της 

προσφοράς τους μέχρι 2 ημέρες πριν την ημέρα της δημοπρασίας και τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ήτοι 

μέχρι και Πέμπτη  15-09-2016. 

 

 

 

                                                         

 

                                                                                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  

                                                  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

                                             Χ. ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ 

 

 

ΑΔΑ: 6Ω9Υ7Λ7-4ΓΛ
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