
              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Αναθέτουσα Αρχή : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ταχυδρομική διεύθυνση: Λ.Συγγρού  15-17, Αθήνα, Τ.Κ. 117 43

Τηλέφωνο: 213-1601671,  Αριθμός τηλεομοιοτυπίας: 213 2063537

2. Απόφαση έγκρισης προκήρυξης : 1661/2012 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής

3. Είδος σύμβασης που αφορά ο διαγωνισμός: Έργο

4. Είδος διαγωνισμού: ανοιχτή διαδικασία των άρθρων 111 παρ.10 περ. α και 123 του Ν.3669/08

5. Διαδικασία που επιλέγεται  για  την ανάθεση :  η  οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων,  με  το 

σύστημα προσφοράς  με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών της παραγράφου  β, 
του άρθρου 4 και του άρθρου 6, του Ν. 3669/08.

6. Κριτήριο  κατακύρωσης:  είναι  η  χαμηλότερη  τιμή,  όπως  ειδικότερα  ορίζεται  στο  άρθρο  26  του  Ν. 

3669/08, δηλαδή εκείνη που έχει τη μικρότερη «Οικονομική Προσφορά».

7.         Τίτλος του έργου:  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΤΗΣ 
ΝΗΣΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ»

8. Ουσιώδη  στοιχεία,  φύση  του  έργου:  Αντικείμενο  της  παρούσας  είναι  η  κατασκευή  των 

συλλεκτήρων ομβρίων στη περιοχή του Δημαρχείου και των οδών Αιαντείου, Ζωοδόχου Πηγής και 

συμβαλλόντων.

Το συνολικό μήκος των κυρίων αγωγών ομβρίων είναι περί τα 2.510 μ. περίπου. Οι αγωγοί αυτοί 

προβλέπονται  για  την  αποχέτευση  των  ομβρίων  που  κατακλύζουν  την  παράκτια  ζώνη  της 

περιοχής του Δημαρχείου, όπως αυτή έχει τελικά διαμορφωθεί (έργα επιχωματώσεων, κλπ.).

Οι  παραπάνω  αγωγοί  προβλέπεται  να  είναι,  είτε  ορθογωνικής  διατομής  από  οπλισμένο 

σκυρόδεμα (προκατασκευασμένοι ή χυτοί επί τόπου) διαστάσεων 2.50 x 2.00, 3.00 x 2.00, 4.00 x 

2.00 και 6.00 x 3.00, είτε κυλινδρικοί από οπλισμένους τσιμεντοσωλήνες σειράς 150, διαμέτρων 

από Φ800 έως Φ2000 χλσ.
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9. Δυνατότητα κατάθεσης προσφορών για μέρος των προκηρυσσόμενων ποσοτήτων: όχι (η προσφορά 

των διαγωνιζόμενων αφορά ολόκληρο το έργο).

10. Διάρκεια της σύμβασης : 22 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

11. Δυνατότητα  παράτασης  του  συμβατικού  χρόνου,  αύξησης  συμβατικών  ποσοτήτων:  παράταση  της 

συνολικής προθεσμίας ή τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή (άρθρο 48 

παρ.10 του Ν.3669/08). Αύξηση των συμβατικών ποσοτήτων, εφ’ όσον απαιτείται, δύναται να γίνει 

σύμφωνα με το Ν. 3669/08 άρθρο 57, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

12. Διεύθυνση  και  σημείο  επαφής  απ’ όπου  μπορεί  να  διατεθεί  το  κείμενο  της  διακήρυξης  ή  λοιπές 

πληροφορίες: Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, Εθνικής Αντιστάσεως 2 (1ος 

όροφος),  Πειραιάς,  Τ.Κ.  185  31,  μέχρι  και  την  5-12-2012  Πληροφορίες  κατόπιν  τηλεφωνικής 

επικοινωνίας  στο  τηλέφωνο:  213  1601  673  fax:  210-41.25.019  με  τον  αρμόδια  υπάλληλο  κο  Δ. 

Λεφαντζή.  Για την παραλαβή των τευχών η οποία θα γίνεται αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο 

εκπρόσωπο των εργοληπτικών επιχειρήσεων, θα καταβάλλεται μετρητοίς η δαπάνη αναπαραγωγής 

τους η οποία ανέρχεται στο ποσό των 30,00 ευρώ.

13. Προϋπολογισμός της Σύμβασης : δέκα εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες ευρώ (10.600.000,00 €) (με 

αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) που κατανέμεται στα παρακάτω τμήματα:

Δαπάνη Εργασιών 6.381.333,04 Ευρώ
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 1.148.639,95 Ευρώ
Απρόβλεπτα (ποσοστού 9% επί της δαπάνης 
εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.),  
που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους 
του άρθρου 57 παρ. 3  Ν. 3669/08,    677.697,57 Ευρώ
Αναθεώρηση    410.215,62 Ευρώ
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας  (23%) 1.982.113,82 Ευρώ

14. Διεύθυνση όπου μπορούν να κατατεθούν ή σταλούν οι προσφορές: Τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, Εθνικής Αντιστάσεως 2 (1ος όροφος), Πειραιάς, Τ.Κ. 18531.

15. Ημερομηνία και ώρα λήξης προθεσμίας κατάθεσης ή αποστολής των προσφορών:

11-12-2012, ημέρα Τρίτη έως τις 10:00 π.μ.

16. Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών:  11-12-2012  ημέρα Τρίτη μετά τις 10:00 π.μ, 

ήτοι μετά τη λήξη παραλαβής των προσφορών.

17. Τόπος  αποσφράγισης  των  προσφορών  :  γραφεία  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Έργων  Περιφερειακής 

Ενότητας Νήσων, Εθνικής Αντιστάσεως 2 (1ος όροφος), Πειραιάς, Τ.Κ. 185 31.

18. Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών : η αποσφράγιση των 

προσφορών είναι ανοικτή (δημόσια) διαδικασία και μπορούν να παραστούν όσοι το επιθυμούν.

2

ΑΔΑ: Β43Δ7Λ7-48Ψ



19. Βασικοί όροι συμμετοχής των υποψηφίων : Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

α) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές  επιχειρήσεις,  οι  οποίες  είναι  εγγεγραμμένες  στο  Μητρώο 

Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.: 

Εκτός Νομού: εφόσον ανήκουν στην 5η τάξη για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. 

Εντός Νομού και σε 2  ο   Νομό Επιλογής το Ν. Αττικής     : εφόσον ανήκουν στην 6η τάξη για έργα 
κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ.

β)  Μεμονωμένες εργοληπτικές  επιχειρήσεις,  οι  οποίες  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  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.

γ)  Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β σε οποιονδήποτε 

συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (Κοινοπραξία στην 

ίδια  κατηγορία)  και  υπό  τον  όρο  ότι  κάθε  Εργοληπτική  Επιχείρηση  θα  συμμετέχει  στο 

κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι  μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. Επίσης, 

κοινοπραξίες  εργοληπτικών  επιχειρήσεων  για  την  κάλυψη  των  διάφορων  κατηγοριών  των 

εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08.  Το ποσοστό 

συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό 

της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 

δ)  Κοινοπραξίες  εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στη  4η τάξη του Μ.Ε.Ε.Π.,  για  έργα 

κατηγορίας  «ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ»,  με τις προϋποθέσεις της παρ. 10, του άρθρου 16,του Ν.3669/2008, 

(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

20. Ειδικοί  περιορισμοί συμμετοχής των υποψηφίων: Δεν υπάρχουν ειδικοί  όροι  για τη συμμετοχή στο 

Διαγωνισμό, πλέον των αναφερομένων στην παράγραφο 22 της παρούσας.

21. Εγγυήσεις  που  απαιτούνται  για  τη  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  :  για  την  έγκυρη  συμμετοχή  στον 

διαγωνισμό  κατατίθεται  από  κάθε  διαγωνιζόμενο  εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής  ποσού  εκατόν 
εξήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν πενήντα τριών ευρώ & σαράντα ενός λεπτών (164.153,41 
ΕΥΡΩ).  Οι  εγγυητικές  επιστολές  απευθύνονται  στην  Περιφέρεια  Αττικής  και  σε  περίπτωση 

διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της.

 Ο χρόνος ισχύος της δεν πρέπει  να είναι  μικρότερος των  δέκα (10) μηνών  από την ημερομηνία 

δημοπράτησης.

22. Η χρηματοδοτική και οικονομική επάρκεια των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων αποδεικνύεται με βάση τα 

οριζόμενα  στο  άρθρο  146  του  Ν.  3669/08  (άρθρο  47  οδηγίας  2004/18/ΕΚ).  Τα  δικαιολογητικά 
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χρηματοδοτικής  και  οικονομικής  καταλληλότητας  κρίνονται  με  Βεβαίωση  τράπεζας  για  τη 

δανειοληπτική  ικανότητα  της  διαγωνιζόμενης  εργοληπτικής  επιχείρησης,  ημεδαπής  ή  αλλοδαπής. 

Κρίνεται  επαρκής  ως  απόδειξη πιστοληπτικής  ικανότητας,  έγγραφο  τράπεζας  που  δηλώνει  ότι 

συνεργάζεται με υποψήφιο και θα εξετάσει αίτησή του για χρηματοδότηση, με ποσό που αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 10% τουλάχιστον του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς Φ.Π.Α.), αν και εφόσον αναδειχθεί 

ανάδοχος.  Σε  περίπτωση  κοινοπραξίας  η  απαιτούμενη  δανειοληπτική  ικανότητα  πρέπει  να 

αποδεικνύεται στο πρόσωπο μιας τουλάχιστον από τις κοινοπρακτούσες επιχειρήσεις ή σωρευτικά σε 

όλες τις επιχειρήσεις.

23. Για τους  Έλληνες εργολήπτες η τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται από την εγγραφή στην αντίστοιχη 

τάξη και κατηγορία του Μητρώου. 

Αποκλειστικά  οι  αλλοδαπές  Εργοληπτικές  Επιχειρήσεις της  παρ.  21.1.γ  της  Διακήρυξης  της 

Δημοπρασίας,  που  δεν  είναι  γραμμένες  σε  επίσημο  κατάλογο  αναγνωρισμένων  εργοληπτών,  θα 

πρέπει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν. 3669/08 (άρθρο 48 οδηγίας 2004/18/ΕΚ), να 

αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει αντίστοιχα έργα του προϋπολογισμού, της τάξης και των κατηγοριών 

του δημοπρατούμενου και να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Κατάλογο των έργων που έχει εκτελέσει η εργολ. επιχείρηση κατά την προηγούμενη πενταετία, 

συνοδευόμενο από πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης των σημαντικότερων έργων. Τα πιστοποιητικά 

πρέπει  να  αναφέρουν  το  ποσό,  τον  χρόνο  και  τον  τόπο  εκτέλεσης  των  εργασιών  και  να 

προσδιορίζουν  εάν  πραγματοποιήθηκαν  σύμφωνα  με  τους  κανόνες  της  τέχνης  και  εάν 

περατώθηκαν κανονικά. 

β. Υπεύθυνη δήλωση για το τεχνικό προσωπικό ή για τις τεχνικές υπηρεσίες που θα διαθέσει  η 

εργολ.  Επιχείρηση για την εκτέλεση του έργου,  ανεξάρτητα αν ανήκουν απευθείας ή όχι  στην 

επιχείρηση.

γ. Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού.

δ. Τους τίτλους σπουδών και επαγγελματικών προσόντων του εργολήπτη ή/και των στελεχών της 

επιχείρησης και ιδίως του ή των υπευθύνων για την εκτέλεση των έργων.

ε. Αναφορά  των  μέτρων  περιβαλλοντικής  διαχείρισης  που  μπορεί  να  εφαρμόζει  ο  οικονομικός 

φορέας κατά την εκτέλεση της σύμβασης, στις ενδεδειγμένες περιπτώσεις.

στ.Υπεύθυνη δήλωση για το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό και τον αριθμό των στελεχών 

της επιχείρησης κατά την τελευταία τριετία.

ζ. Υπεύθυνη δήλωση για τα μηχανήματα, τις εγκαταστάσεις και τον τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτει η 

εργολ. επιχείρηση για την εκτέλεση της σύμβασης.

Σε  περίπτωση  Κοινοπραξίας  η  τεχνική  ικανότητα  πρέπει  να  αποδεικνύεται  στο  πρόσωπο  μιας 

τουλάχιστον από τις κοινοπρακτούσες εργοληπτικές επιχειρήσεις.

24. Ειδικά  στοιχεία  που  απαιτούνται  ως  τεχνικές  προδιαγραφές  :  Δεν  υπάρχουν  ειδικά  στοιχεία  που 

απαιτούνται ως τεχνικές προδιαγραφές.
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25. Χρονικό  διάστημα  που  ο  προσφέρων  δεσμεύεται  με  την  προσφορά  του  :  Κάθε  υποβαλλόμενη 

προσφορά  δεσμεύει  τον  συμμετέχοντα  στο  διαγωνισμό  για  διάστημα  εννέα  (9)  μηνών  από  την 

ημερομηνία υποβολής της.

26. Δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών προσφορών : Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

27. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής : Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.)  της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο 

του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων  (αριθ. ενάρ. έργου 

2012ΕΠ08580054)  και  υπόκειται  στις  κρατήσεις  που  προβλέπονται  για  τα  έργα  αυτά, 

περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α/24-

8-93). Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 53 του Ν. 3669/08 σε ευρώ. Προβλέπεται η 

χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, αλλά όχι πριμ ταχύτερης παράδοσης έργου.

28. Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης προς δημοσίευση στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 17-10-2012

29. Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης προς δημοσίευση στην

Εφημερίδα της Κυβέρνησης: 23-10-2012

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΛΙΛΙΚΑ
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