
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                   Παλλήνη:   16/04/2014 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ                 Αριθ. Πρωτ T.E. 80842/2127/OIK 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                               

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

ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ Ο∆ΟΥ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ – Β’ ΦΑΣΗ» προϋπολογισµού 

1.845.000,00€ (µε τα απρόβλεπτα, την αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)  

 
Σας στέλνουµε συνηµµένα περίληψη διακήρυξης δηµοπρασίας του έργου του θέµατος, συνολικής 
δαπάνης 1.845.000,00 € συµπεριλαµβανοµένης της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. και παρακαλούµε για 

την δηµοσίευση αυτής το αργότερο µέχρι και την M. Πέµπτη 17/04/2014. 
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 
                                                                                                             O ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Ε. 
                       
 

                                      ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΠΡΟΥΛΑΚΗΣ 

                                
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 
  

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 “Κατασκευή αγωγών απορροής οµβρίων 

υδάτων οδού Μεγ. Αλεξάνδρου – Β’ Φάση”, µε προϋπολογισµό 
1.845.000,00 Ευρώ µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 
Ο προϋπολογισµός σύµφωνα µε την µελέτη αναλύεται σε (δαπάνη εργασιών): 
∆απάνη Εργασιών: 1.050.099,45 €  

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 189.017,90 €  
Απρόβλεπτα (15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.): 
185.867,60 €  

Αναθεώρηση: 75.015,05 €  

Φόρος Προστιθέµενης Αξίας: 345.000,00 €.  

1. Ο προϋπολογισµός προσφοράς περιλαµβάνει τις ακόλουθες οµάδες εργασιών:  
1
η
) Χωµατουργικά – Αντιµετώπιση υδάτων – Αντιστηρίξεις – Σήµανση – 

Ασφάλιση – Αποκαταστάσεις – Εργασίες οδοποιίας – Οδοστρωσίας – Λοιπές 
προστατευτικές κατασκευές,  δαπάνης 379.690,45€   
2
η
) Σωληνώσεις – ∆ίκτυα – Εργασίες επισκευών, συντηρήσεων, λοιπών 

κατασκευών 
δαπάνης 670.409,00€   

Το αντικείµενο του είναι η κατασκευή του δικτύου αγωγών απορροής όµβριων, 
ανάντη της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου και Λεωφόρου Ανοίξεως - Σταµάτας, που 
αποχετεύει έκταση 17,7 εκτ., από τη βόρεια λεκάνη απορροής και όλη τη νότια 
λεκάνη, δηλ. συνολική έκταση 47,8 εκτ. και συνολικού µήκους 2.169µ.  
Αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω : 
 

o ΦΑ1-8-14, µήκος 164 µ στις οδούς  Περσέως - Πάρου 

o ΦΑ1-8-15, µήκος 446 µ στις οδούς Πανοράµατος – ∆ωδώνης – Πόντου 

– Ζαγορίου 

o ΦΑ1, µήκος 773 µ στις οδούς Πλατεία Ανοίξεως – Σταµάτας - 
Μεσολογγίου 

o ΦΑ1-17, µήκος 151µ στις οδούς Μ. Αλεξάνδρου – Κοιµ. Θεοτόκου 

o ΦΑ1-20, µήκος 254 µ στις οδούς Β. Ηπείρου – Βουτσέλη 

o ΦΑ1-31, µήκος 88 µ στην οδό Βουλγαροκτόνου 

o ΦΑ1-32, µήκος 238 µ στις οδούς Νυµφών – Αναχωρητών 

o ΦΑ1-32-2, µήκος 55 µ στην οδό Λυκαβηττού 
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Συνολικά θα κατασκευασθούν εννέα αγωγοί που θα συµβάλλουν στους ήδη 
υπάρχοντές από το έργο «Κατασκευή αγωγών απορροής όµβριων υδάτων 
οδού Μ. Αλεξάνδρου κλπ της Κοινότητας Άνοιξης» το οποίο έχει εκτελεστεί από 
την πρώην Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής. Κατά µήκος των 
αγωγών και σε χαρακτηριστικές θέσεις προτείνονται κατάλληλα φρεάτια 
επίσκεψης. Για τη συλλογή της επιφανειακής απορροής προτείνονται 
προκατασκευασµένα φρεάτια υδροσυλλογής είτε εκατέρωθεν κάθε αγωγού 
(ανά ζεύγη) είτε µεµονωµένα σε µια πλευρά τους και σε µέγιστη απόσταση της 
τάξης των 60 m.                                           
2. Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί στις 13/05/2014 ηµέρα TΡITH και ώρα 10 π.µ. 

(λήξη 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. Σε περίπτωση που δεν πραγµατοποιηθεί η δηµοπρασία την 
προαναφερόµενη ηµέρα, οι ενδιαφερόµενοι θα ειδοποιηθούν µε FAX. 

 
3. Στην δηµοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις ∆ηµοσίων 

Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που 
τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.., εφόσον ανήκουν στην 2

η
, 3

η
 ή 4

η
 

(υπό τις προϋποθέσεις του νόµου) τάξη για έργα κατηγορίας Υδραυλικών 
και στη 1

η
, 2

η
 ή 3

η
 (υπό τις προϋποθέσεις του νόµου) τάξη για έργα 

κατηγορίας Οδοποιίας. 

4. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων εγγεγραµµένων στο Μ.Ε.ΕΠ 
εφ’όσον ανήκουν στην  2

η
, 3

η
, 4

η
 (υπό τις προϋποθέσεις του νόµου) τάξη για 

έργα κατηγορίας Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ µε Εργοληπτικές Επιχειρήσεις 
εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.ΕΠ που ανήκουν στην 1

η
, 2

η
 ή 3

η
 (υπό τις 

προϋποθέσεις του νόµου) για έργα κατηγορίας Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ. 

4.1 Επίσης για την κατηγορία τη Οδοποιίας γίνονται δεκτές και Κοινοπραξίες 
εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραµµένων στην τάξη Α2 του Μ.Ε.Ε.Π. για 
έργα κατηγορίας Οδοποιίας, µε τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 
16 του Κ∆Ε (αναβάθµιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

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. 

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 86

Α
/11-4-

2012), µε µέγιστο ποσοστό 5% επί της σύµβασης. 
9. Η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται σε 28.550,18 ΕΥΡΩ, 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 (12) δώδεκα µήνες από την 
υπογραφή της σύµβασης.  
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12. Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει τον συµµετέχοντα στον διαγωνισµό, 
(κατά την διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) για διάστηµα έξι 
µηνών 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., 17

ο
χλµ. Λ. Μαραθώνος στην Παλλήνη (2

ος
 όροφος) 

πληροφορίες στα τηλέφωνα 2132005321, 2132005335, FAX επικοινωνίας 210 
6032993, αρµόδιοι υπάλληλοι 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   08 /05/2014.  

 
                                                                                    
                                                                             Αθήνα 11/04/14 
 
 

 
  Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

       ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ 
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