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ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Ταχ. ∆/νση     :17Ο  χλµ Λ. Μαραθώνα 
                         153.51 Παλλήνη 
Πληροφορίες : A. Γιώτης 
Τηλέφωνο      : 213 2005335   
Fax: 210 6032993                                                      ΠΡΟΣ : 

1. Εθνικό Τυπογραφείο 
    Φ.Ε.Κ - Τεύχος διακ/ξεων  
    δηµοσίων συµβάσεων. 
    fax: 210 5234312,Tηλ: 2105279139 
    webmaster.et@et.gr 
2. Εφηµερίδα ∆ηµοπρασιών 
    & Πλειστηριασµών   
    fax: 210 3215877 Τηλ: 2103215692  
    dimonews@dimoprasion.gr 

                                                                                        3. Εφηµερίδα Γενική  
                                                                                            ∆ηµοπρασιών                                                                             
                                                                                     fax :210 5232584 Τηλ: 2105228449   
                                                                                      geniki@otenet.gr               

4. ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ 
                                                                                      Τηλ.: 2106663993 

    Fax : 2106669741 
    kontogeorgos@ath.forthnet.gr           
5. ΕΒ∆ΟΜΗ 
    Fax:2109658949, Τηλ: 2106030655 
    press@ebdomi.gr                                   
                                                                               

Θέµα: ∆ηµοσίευση περίληψης διακηρύξεως δηµοπρασίας του έργου:         
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ. 
Β΄ ΦΑΣΗ» προϋπολογισµού 27.050.000,00 ΕΥΡΩ µε αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α. 

 
Σας στέλνουµε συνηµµένα περίληψη διακήρυξης δηµοπρασίας του έργου που αναφέρεται στο 
θέµα, συνολικής δαπάνης 27.050.000,00 € συµπεριλαµβανοµένης της αναθεώρησης, των 
απροβλέπτων και του Φ.Π.Α. και παρακαλούµε για την δηµοσίευση αυτής το αργότερο µέχρι και 
την Παρασκευή  02/11/2012. 
Το σχετικό τιµολόγιο καθώς και δύο (2) φύλλα της εφηµερίδας που θα δηµοσιευθεί η σχετική 
διακήρυξη παρακαλούµε να αποσταλούν στην ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής 
Ενότητας Ανατολικής Αττικής ( 17ο χλµ Λ. Μαραθώνος 153 51 Παλλήνη). 
 
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  
Περίληψη ∆ιακήρυξης 
                                                                                                 H ∆ιευθύντρια Τ.Ε. 
                       
 

                                      ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ 
                                

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 

1.  Τ.Ε.Ε. Κ. Σερβίας 4  104.63 Αθήνα 

2.  ΤΣΜΕ∆Ε Κολοτρώνη 104.61 Αθήνα 

3.  ΠΕ∆ΜΕ∆Ε Ασκληπιού 23 Αθήνα  

4.  ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε Αχαρνών 35 Αθήνα  

5.  ∆.Τ.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                  ------------  
      Ταχ. ∆/νση:Λ. Συγγρού 15-17  
      Ταχ. Κώδικας:117 43 Αθήνα  
      Τηλ.:213 2063776 
                                                               (ΣΧΕ∆ΙΟ) 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, διακηρύττει ότι: 
Εκτίθεται σε δηµόσιο µειοδοτικό διαγωνισµό µε ενσφράγιστες 
προσφορές µε το σύστηµα «Επιµέρους ποσοστά έκπτωσης» του 
άρθρου 6 του Ν.3669/08 (Κ∆Ε) για την ανάθεση του έργου 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΠΑΙΑΝΙΑΣ. Β΄ ΦΑΣΗ», µε προϋπολογισµό 27.050.000,00 ΕΥΡΩ 
µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

1. Ο προϋπολογισµός σύµφωνα µε την µελέτη αναλύεται σε (δαπάνη 
εργασιών): 16.634.887,52€ , (ΓΕ & ΟΕ 18%):2.994.279,75€, 
(απρόβλεπτα 9%):1.766.625,05€, (απολογιστική δαπάνη 
ασφάλτου):30.066,41€, (αναθεώρηση): 560.599,24€ και (Φ.Π.Α. 
23%):5.058.130,08€. 

2. Ο προϋπολογισµός προσφοράς περιλαµβάνει τις ακόλουθες οµάδες 
εργασιών:  
1η)ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Υ∆ΑΤΩΝ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΕΡΓΑ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ, δαπάνης 
5.818.679,83€  
2η)ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ,  ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ δαπάνης 7.474.502,79€   
3η)ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-∆ΙΚΤΥΑ, 
ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ  δαπάνης 3.341.704,90€                           

3. Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί στις 4/12/2012 ηµέρα TΡITH και ώρα 10 
π.µ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε.Α.Α.(17οχλµ. Λ. Μαραθώνος στην Παλλήνη 2ος όροφος) 
ενώπιον αρµόδιας επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν πραγµατοποιηθεί η 
δηµοπρασία την προαναφερόµενη ηµέρα, οι ενδιαφερόµενοι θα 
ειδοποιηθούν µε FAX. 

4. Στην δηµοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις ∆ηµοσίων 
εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη 
ΓΓ∆Ε του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., εφόσον ανήκουν στην  τάξη 5η ή 6η  για έργα 
κατηγορίας Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ.  

5. Γίνονται δεκτές επίσης αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις 
εγγεγραµµένες σε επίσηµους καταλόγους αναγνωρισµένων εργοληπτών σε 
τάξη και κατηγορία αντίστοιχη µε την τάξη και κατηγορία του Ελληνικού 
Μητρώου ΜΕΕΠ. 

6. Στον διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.3669/08(Κ∆Ε) και η 
σύναψη της σχετικής σύµβασης υπάγεται στη διαδικασία διασταύρωσης 
στοιχείων του άρθρου 33 του ίδιου νόµου. 
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7. Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και από Εθνικούς πόρους στα πλαίσια του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-
2013 µέσω Π.∆.Ε. και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα 
έργα αυτά, περιλαµβανοµένης της κράτησης 6%0 του άρθρου 27 παρ. 34-
37 του Ν.2166/93 (ΦΕΚ137/Α/24-8-93). 

8. ∆υνατότητα χορήγησης προκαταβολής σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
αρ.51 του Ν.3669/08(κατ΄εφαρµογή του άρθρου 242 παρ.3  του 
Ν.4072/12-ΦΕΚ 86Α/11-4-2012), µε µέγιστο ποσοστό 5% επί της 
σύµβασης. 

9. Η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται σε 428.625,41€, κατατίθεται από τους 
διαγωνιζόµενους κατά τους όρους του άρθρου 24 του Ν.3669/08 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.  

10. Κριτήριο για την ανάθεση του έργου είναι η χαµηλότερη οικονοµική 
προσφορά, όπως ειδικότερα ορίζεται στον Ν.3669/08 (Κ∆Ε).  

11. Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται από την µελέτη σε (18) δέκα οκτώ 
µήνες από την υπογραφή της σύµβασης.  

12. Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει τον συµµετέχοντα στον 
διαγωνισµό, (κατά την διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) 
για διάστηµα εννέα µηνών(απαιτείται  έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο) 
από την ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.  

13. ∆ικαιολογητικά για την τεχνική ικανότητα απαιτούνται µόνο για τις 
αλλοδαπές Εργ. Επιχειρήσεις που προέρχονται από χώρες της Ε.Ε. ή του 
Ε.Ο.Χ., ή της Σ.∆.Σ. του Π.Ο.Ε., στις οποίες δεν τηρούνται επίσηµοι 
κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών. 

14. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής. 

Όλα τα τεύχη της µελέτης (∆ιακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ.) 
βρίσκονται στα γραφεία της ∆.Τ.Ε. της Π.Ε.Α.Α., 17οχλµ. Λ. Μαραθώνος στην 
Παλλήνη (2ος όροφος) πληροφορίες στα τηλέφωνα 2132005335, FAX 
επικοινωνίας 210 6032993, αρµόδιος υπάλληλος για επικοινωνία  Α. Γιώτης, 
όπου οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση, να παραλάβουν τα τεύχη 
της δηµοπράτησης, καθώς και αριθµηµένο τεύχος για την συµπλήρωση της 
προσφοράς τους τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, µέχρι και την                              
28/11/2012.  
      Τέλος σας γνωρίζουµε ότι σχετική προκήρυξη εστάλη  στην εφηµερίδα 
της Ε.Ε. την     …4/10/2012                              
 

  

 

 

 

  Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

       ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ 
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