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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ 

ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

  

 

 

Καλλιθέα, 29-5-2017 

Αρ. πρωτ.: οίκ.850 

  

 

 

                        ΠΡΟΣ 

     ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

   

Ταχ. Δ/νση: Παν. Τσαλδάρη 15 

Τ.Κ. 176 76 Καλλιθέα 

Πληροφορίες: Κ. Γκίκας 

Τηλ.:210 9094158 

FAX:210 9094155 

  

ΘΕΜΑ:   Αποστολή  περίληψης   Διακήρυξης  της  Δημοπρασίας  του έργου : 

«ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ  ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ  ΟΜΒΡΙΩΝ  (ΡΕΜΑ  ΠΕΥΚΗΣ) ΣΤΗΝ  ΟΔΟ  

ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ  ΔΗΜΟΥ  ΝΕΑΣ  ΙΩΝΙΑΣ»,   προϋπολογισμού: 2.500.000,00 € (με  

ΦΠΑ). 

 

Παρακαλούμε  να  δημοσιεύσετε  το  αργότερο  μέχρι  και  τις 02-06-2017 ημέρα  Παρασκευή, 

στην  εφημερίδα  σας, αυτούσιο  το  κείμενο  της  συνημμένης Περίληψης  Διακήρυξης  της  

Δημοπρασίας  που  σας  στέλνουμε  με  το  έγγραφο  αυτό  και  να  στείλετε  στα  γραφεία  της  

Δ/νσης  Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας (Π. Τσαλδάρη  15 – 1
ο
ς  όροφος- Τ.Κ. 176 76  - 

Καλλιθέα)  το  σχετικό  φύλλο  της  εφημερίδας  με  το  αντίστοιχο  τιμολόγιο. 

Σε  περίπτωση  αδυναμίας  δημοσίευσης  μέχρι  την  ανωτέρω  ημερομηνία  παρακαλούμε   να  

ενημερώσετε  την  Υπηρεσία  μας  στο  τηλέφωνο  210  9094153 και 210 9094157  μέχρι  την   

01-06-2017 ημέρα Πέμπτη,  επειδή  η  μη  δημοσίευση  αποτελεί  λόγο  ακυρότητας  της  

Δημοπρασίας. 

Η  Δ/νση  Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών της  Περιφέρειας  Αττικής  

παρακαλείται  για  την  ανάρτηση  της  Περίληψης  Διακήρυξης  μετά  την  Δημοσίευσή  της  

στο  Φύλλο  της  Εφημερίδας  της  Κυβέρνησης. 

 

Συνημμένα:                      Η  αν. Προϊσταμένη Δ.Ε.Α.Π.Π.Α. 

Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας                                                                                                                            

 

Κοινοποίηση:   

1.Αντιπεριφερειάρχη Έργων & Υποδομών                               Αμυγδαλιά Δεληγιώργη 

id.ergon@patt.gov.gr                                                         Αρχ. Μηχ/κός με Α΄β. 

2.Γενικό  Δ/ντή Αν. Προγ/σμού, Έργων & Υποδομών 

gdyp@patt.gov.gr  

 

Ε.Δ. 

1. Δ/ντρια 

2.Τμ/ρχης Μελετών  

3. Χ.Α. 

4. Φακ. ΑΠ 91 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 

 

1. ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ , ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ (με  περίληψη ηλεκτρονικά 

στο dds@et.gr), 

 

2. Εφ. «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ» (  με  περίληψη  ηλεκτρονικά  στο sales@e-typos.com), 

FAX: 210-2823885.  

 

3. Εφ. «ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΗΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ» (με  περίληψη ηλεκτρονικά στο  

dimonews@dimoprasion.gr),    FAX: 210-3215877. 

 

4. Εφ. «ΧΤΥΠΟΣ» (με  περίληψη ηλεκτρονικά στο xtypos@otenet.gr,  

FAX: 210-2794687.  

 

5. Εφ. «ΠΑΛΜΟΣ»  (με  περίληψη ηλεκτρονικά στο   palmogal@otenet.gr,  

FAX: 210-2222004.  

 

6. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ  (με  περίληψη  ηλεκτρονικά  στο  site@patt.gov.gr).  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΕΡΓΟ:  «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ  ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ  

ΟΜΒΡΙΩΝ  (ΡΕΜΑ  ΠΕΥΚΗΣ) ΣΤΗΝ  

ΟΔΟ  ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ  ΔΗΜΟΥ  ΝΕΑΣ  

ΙΩΝΙΑΣ» 

 
      ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗ:   

 

KAE 97750207101 

 

 
              ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:                               2.500.000,00  ΕΥΡΩ (ΜΕ Φ.Π.Α.) 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

1. Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για 

την εκτέλεση  του έργου «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ  ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ  ΟΜΒΡΙΩΝ  (ΡΕΜΑ  

ΠΕΥΚΗΣ) ΣΤΗΝ  ΟΔΟ  ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ  ΔΗΜΟΥ  ΝΕΑΣ  ΙΩΝΙΑΣ» με 

ενσφράγιστες προσφορές προϋπολογισμού 2.500.000,00  Ευρώ (με δαπάνη εργασιών, 

ΓΕ&ΟΕ 18%, απρόβλεπτα 15%, απολογιστικά, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), που αναλύεται 

ως εξής: 

Δαπάνη Εργασιών 1.334.094,65 € 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 18%  240.137,04 € 

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 

236.134,75 €, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του 

ν. 4412/2016. 

Απολογιστικά  με Γ.Ε. +Ο.Ε.  200.000,00 €  

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 5.762,59 € σύμφωνα με 

το άρθρο 153 του ν. 4412/2016. 

Το έργο ανήκει στην κατηγορία των Υδραυλικών Έργων (κωδ. CPV 45246400-7). 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά την εγκεκριμένη πρότυπη Διακήρυξη 

ανοικτής διαδικασίας για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του 

Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά με βάση την τιμή, η οποία δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως 

(ΦΕΚ Β΄ 4269/30-12-2016). Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-9094153-157,  FAX 

επικοινωνίας 210-9094155. 

2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27-6-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα  10:00 π.μ. (λήξη 

παραλαβής προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας 

Περιφέρειας Αττικής της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Έργων 

και Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής, στην οδό Παν. Τσαλδάρη 15, Καλλιθέα στον 1
ο
 

όροφο. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του 

άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και η οικονομική 

προσφορά των διαγωνιζομένων θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016. Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν 

διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει 

υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα 

μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η 

απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη 

νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης και 

αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει. 

Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή 

δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, και η ίδια 

διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 

3. 3.1.Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα 

κατηγορίας υδραυλικών 3
ης

 τάξης και άνω ή σε αναβαθμισμένη κ/ξία 2
ης

 τάξης και 

άνω  για έργα κατηγορίας Υδραυλικών που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
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β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 

ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις 

γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 

Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου 

και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 

διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

3.2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 

3.3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 

του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016. 

4. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72
 
του ν. 4412/2016, 

εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των  40.322,58 ευρώ και 

χρόνο ισχύος  μέχρι 27-4-2018, δηλ. τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη 

του χρόνου ισχύος της προσφοράς, που κατά το άρθρο 97 του ν. 4412/2016 ορίζεται για 

διάστημα εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των 

προσφορών. 

5. Το έργο χρηματοδοτείται από αριθ. ενάρ. Έργου KAE 97750207101.Το έργο υπόκειται 

στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης 

ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011.   

6. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής. 

7. Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι ο Δήμος Νέας Ιωνίας/Βόρειος Τομέας Αθηνών (κωδ. 

NUTS: EL301). 

8. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την 

ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

9. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 20/6/2017, οι αναθέτουσες αρχές 

παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης 

σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε 

σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις  23/6/2017. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού 

(Διακήρυξη, ΕΣΥ κ.λ.π.) από την έδρα της Υπηρεσίας στην οδό Παν. Τσαλδάρη 15, 

Καλλιθέα στον 1
ο
 όροφο μέχρι και τις 23-6-2017, ημέρα Παρασκευή, πληροφορίες στο 

τηλέφωνο 210-9094153, FAX επικοινωνίας: 210-9094155.  Για την παραλαβή των 

τευχών οι ενδιαφερόμενοι αναλαμβάνουν με δαπάνη και επιμέλειά τους την 

αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν ελεύθερη πλήρη πρόσβαση στα 

έγγραφα της σύμβασης στην ηλεκτρονική σελίδα της περιφέρειας Αττικής και στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση patt.gov.gr και ακολουθώντας τη διαδρομή Ενημέρωση › 

Διαγωνισμοί › Δημοπρατήσεις Τεχνικών έργων. 
  
 

10. Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της 

Περιφέρειας Αττικής.   

11. Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ στις 30/05/2017.     

                                                                                         Αθήνα, 12/05/2017   

                                                                                         Ο Πρόεδρος της 

                                                                                         Οικονομικής Επιτροπής 

                                                                                               Καραμάνος Χρήστος 
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