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ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Ταχ. ∆/νση     :17
Ο
  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. 
    dds@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 
    datarom@otenet.gr           
5. ΕΒ∆ΟΜΗ 
    Fax:2109658949, Τηλ: 2106030655 
    press@ebdomi.gr                                   
                                                                               

Θέµα: ∆ηµοσίευση περίληψης διακηρύξεως δηµοπρασίας του έργου:         «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ρ. “ΞΕΡΕΑΣ” ∆ΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ» προϋπολογισµού 6.098.319,32 Ευρώ µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 
 
Σας στέλνουµε συνηµµένα περίληψη διακήρυξης δηµοπρασίας του έργου του θέµατος, συνολικής 
δαπάνης 6.098.319,32 € συµπεριλαµβανοµένης της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. και παρακαλούµε για 

την δηµοσίευση αυτής το αργότερο µέχρι και την Παρασκευή 22/03/2013. 
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 ( 17

ο
 χλµ Λ. Μαραθώνος 153 51 Παλλήνη). 

 
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  
Περίληψη ∆ιακήρυξης 
                                                                                                             H ∆ιευθύντρια Τ.Ε. 
                      Κ.α.α. 
 

                                      ΤΕΡΕΖΑ ΑΦΡΑΤΑΙΟΥ 

                                
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. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΒΕ267Λ7-ΟΚ0



ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΕΡΓΟ:  “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΤΟΥ Ρ. “ΞΕΡΕΑΣ” ∆ΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” 

   

    

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

  
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής,προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισµό για την ανάθεση του 
έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ρ. “ΞΕΡΕΑΣ” 

∆ΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” µε προϋπολογισµό 6.098.319,32 Ευρώ € (µε Φ.Π.Α.).  

 

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 
Με το αντικείµενο της εργολαβίας θα κατασκευαστούν τα απαραίτητα έργα διευθέτησης του ρέµατος 
“Ξερέας” και των συµβαλλόµενων ρεµάτων “Ο∆ΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ”, “Ρ0”, “Ρ0.1” σε µήκος 1557m 
συµπεριλαµβανοµένου του προτεινόµενου έργου εκβολής. Το ρέµα αυτό καθώς και τα συµβαλλόµενα 
ρέµατα θα διευθετηθούν µε την κατασκευή διατοµών ανοικτού (τραπεζοειδής, ορθογωνική) και κλειστού 
(ορθογωνική) τύπου στη θέση των προτεινόµενων τεχνικών διάβασης (11 τεχνικά). Θα διενεργηθούν οι 
απαιτούµενες απαλλοτριώσεις ώστε να προχωρήσουν τα έργα διευθέτησης του ρέµατος. Κατά την 
διάρκεια των παραπάνω έργων θα υπάρχει συνεχής παρακολούθηση των εκσκαφών του έργου και στην 
περίπτωση που θα αποκαλυφθούν αρχαία κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου θα χρειαστεί η 
διενέργεια σωστικής αρχαιολογικής επέµβασης σύµφωνα µε το µνηµόνιο συνεργασίας µε την αρχαιολογία.  

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών. 
1
η
)ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Υ∆ΑΤΩΝ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ-Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑΣ, δαπάνης 1.636.323,40€  
2
η
)ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΑΡΜΟΙ, ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ,  

δαπάνης 1.850.596,50€   
3
η
)ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-∆ΙΚΤΥΑ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ,  δαπάνης 164.430,00€                                             

Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στα 4.713.343,34 € (χωρίς Φ.Π.Α. και Αναθεώρηση).  

 
1. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού (∆ιακήρυξη, 
Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) και να προµηθευθούν θεωρηµένο έντυπο προσφοράς (κατά τις 
εργάσιµες ηµέρες και ώρες) στα γραφεία της ∆.Τ.Ε. της Π.Ε.Α.Α., 17

ο
χλµ. Λ. Μαραθώνος στην Παλλήνη 

(2
ος

 όροφος) πληροφορίες στα τηλέφωνα 2132005321, 2132005335, FAX επικοινωνίας 210 6032993, 
αρµόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία Θ. Θεοφανόπουλος, Α. Γιώτης 
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 30/04/13 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10 π.µ. (ώρα λήξης επίδοσης 
προσφορών) ) στα γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Α.Α.(17

ο
χλµ. Λ. Μαραθώνος στην 

Παλλήνη 2
ος

 όροφος) ενώπιον αρµόδιας επιτροπής.. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η 
δηµοπρασία την προαναφερθείσα ηµεροµηνία ή αν διεξαχθεί µεν, αλλά δεν κατατεθεί καµιά 
προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ηµεροµηνία που θα καθορίσει µε πράξη της η Προϊσταµένη Αρχή 
και η οποία θα γνωστοποιηθεί µε FAX. πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν τη νέα 
ηµεροµηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισµού και την ίδια ώρα  (10:00 π.µ.). Η ίδια 
διαδικασία µπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 
Σηµειώνεται ότι στις νέες αυτές ηµεροµηνίες µπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του 
διαγωνισµού και να συµµετάσχουν σ΄ αυτόν ενδιαφερόµενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την 
προηγούµενη φορά. Στην περίπτωση αυτή τεύχη µπορούν να δίδονται µέχρι και δύο εργάσιµες 
ηµέρες πριν το διαγωνισµό (η ηµέρα του διαγωνισµού δεν προσµετράται).  
 
Η ∆ιακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριµένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε υπόδειγµα τύπου 
B. 
Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων, θα υποβληθεί µε το σύστηµα «Επιµέρους ποσοστά 

έκπτωσης» του άρθρου 6 τουΝ. 3669/08 (Κ∆Ε) και κριτήριο ανάθεσης είναι η χαµηλότερη τιµή. 
2. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί: 
2.1  Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις 

α)  Εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.Ε.Π. που τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. του ΥΠΕΧΩ∆Ε εφόσον ανήκουν στις 
τάξεις : 4

η
, 5

η
 για έργα κατηγορίας Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ και σύµφωνα µε την παράγραφο 1 και 2 του 

άρθρου 4 του Ν. 2229/94 εργοληπτικές επιχειρήσεις κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σύµφωνα µε τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας και έχουσες εκπληρώσει τις νόµιµες 
υποχρεώσεις τους.  

β)  Προερχόµενες από κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συµφωνία για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις 
(Σ.∆.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. 
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γ)  Προερχόµενες 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. 

 
2.2 Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασµό µεταξύ 
τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) (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. 

2.3  Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών 
του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). 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. Κατηγορία εργασιών µε ποσοστό κάτω 
του 10% του προϋπολογισµού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη 
δηµοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισµό της µεγαλύτερης κατηγορίας. 

2.4 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ενός κοινοπρακτικού 
σχήµατος. Γίνονται επίσης δεκτές και µεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες 
εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρµογή  της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια 
κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συµµετοχή εργοληπτικών 
επιχειρήσεων σε διαγωνισµούς για την κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων. 

 
3. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 94.267,00 ΕΥΡΩ 
και ισχύ τουλάχιστον 6 µηνών και 30 ηµερών από την ηµέρα διεξαγωγής της ∆ηµοπρασίας (και των 
επαναληπτικών αυτής). 

Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισµό, είτε 

στο φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου (βλέπε διακήρυξη) και σε περίπτωση διαγωνιζόµενης 
κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των µελών της. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 µήνες. 
 
4.  Χρόνος εκτέλεσης του έργου σε (18) δεκαοκτώ µήνες από την υπογραφή της σύµβασης.  
 
5.  Το έργο χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ – ΕΘΝΙΚΟΙ 

ΠΟΡΟΙ). 
 
6.  Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής 
 
 
 

 19 / 03 /2013 

 
 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σηµειώνεται ότι η παρούσα θα δηµοσιευθεί σύµφωνα µε το άρθρο 8, παρ. 6δ του Ν.2741/99 (ΦΕΚ 199/Α΄) 
όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1, παρ. 3 του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ 68Α) : 
Στο τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης (∆/νση: Καποδιστρίου 
34, ΑΘΗΝΑ 10432, τηλ. 210-5225481). Παραλαβή διακηρύξεων µέχρι κάθε Τετάρτη προκειµένου να 
δηµοσιευθούν την Παρασκευή. Η αποστολή θα γίνεται µε το ταχυδροµείο ή µε FAX. 
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