
 

                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                   Παλλήνη:       16  - 07 - 2014 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ                 Αριθ. Πρωτ. T.E. 144552/3911/οικ                  
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Ταχ. ∆/νση       :17Ο  χλµ Λ. Μαραθώνα 
                              153.51 Παλλήνη 
Πληροφορίες : K. Ζλατάνη 
Τηλέφωνο      : 210 6032905 
Fax                    : 210 6032993  

e-mail: kzlatani@patt.gov.gr          ΠΡΟΣ : 
1. Εθνικό Τυπογραφείο 
    Φ.Ε.Κ - Τεύχος διακ/ξεων   δηµοσίων   

συµβάσεων. 
    fax: 210 5234312,Tηλ: 2105279139 
    dds@et.gr 
2. Εφηµερίδα ∆ηµοπρασιών    
     & Πλειστηριασµών 

fax :210 3215877 Τηλ: 210 3215692   
                                                                                                                 dimonews@dimoprasion.gr             
                                                                                                     3.  Εφηµερίδα Γενική  
                                                                                                          ∆ηµοπρασιών 
                                                                                                              fax :210 5232584 Τηλ: 210 5228449   
                                                                                                              geniki@otenet.gr               

4. ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
                                                                                                              Fax : 210 6669741, Τηλ.: 210 6663993 

    datarom@otenet.gr 
5. ΕΒ∆ΟΜΗ 
    Fax:210 9658949, Τηλ: 210 6030655 
    press@ebdomi.com                           
                                                                               

Θέµα:    ∆ηµοσίευση περίληψης διακηρύξεως δηµοπρασίας του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 

ΝΕΑΣ ∆ΙΩΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ∆ΩΜΑ ΚΑΙ ΣΤΕΓΗ, ΜΕ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΩΣ ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 

ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ», 

προϋπολογισµού 1.350.000,00€ µε τα απρόβλεπτα, την αναθεώρηση και Φ.Π.Α.  

 
Σας στέλνουµε συνηµµένα περίληψη διακήρυξης δηµοπρασίας του έργου που αναφέρεται στο 

θέµα, συνολικής δαπάνης 1.350.000,00 € µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α. και παρακαλούµε για την 
δηµοσίευση αυτής το αργότερο µέχρι και την Παρασκευή 18 / 07 /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 ( 17ο χλµ. Λ. Μαραθώνος 153 51 Παλλήνη). 
 
 
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  
Περίληψη ∆ιακήρυξης 
                                                                                                     
  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ  ∆ΙΑΝΟΜΗ                       Ο Αν. ∆ιευθυντής Τεχνικών Έργων 

1. κ. ∆/ντής                                                      

2. Τ.Κ.Ε.-Ε.Π.-Η/Μ. 

3. Χ. Α.                             ΑΣΠΡΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

4. Φ.Μ. (Κ. Ζλατάνη)                                   ΠΕ – Β΄   
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                            
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ               
           ------------                                                                        
Ταχ. ∆/νση:  Λ. Συγγρού 15-17 
Ταχ. Κώδικας   117 43 
Τηλ: 213 2063776 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, διακηρύττει ότι: 

1. Εκτίθεται σε δηµόσιο µειοδοτικό διαγωνισµό µε ενσφράγιστες προσφορές µε το 
σύστηµα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ» του άρθρου 6 
του Ν.3669/08 (Κ∆Ε), για την ανάθεση του έργου  « ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΑΣ 
∆ΙΩΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ∆ΩΜΑ ΚΑΙ ΣΤΕΓΗ, ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΩΣ 
ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΠΟΥ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ»,  µε προϋπολογισµό  
1.350.000,00 ΕΥΡΩ µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

2. Ο προϋπολογισµός σύµφωνα µε την µελέτη αναλύεται σε (δαπάνη εργασιών):  
     ∆απάνη Οικοδοµικών Εργασιών:    534.916,43€ 
     ∆απάνη Η/Μ Εργασιών:      252.012,75€ 
     Άθροισµα ∆απανών Εργασιών:    786.929,18€ 
     Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.)  141.647,25€ 
     Απρόβλεπτα ( ποσοστού 15% επί της δαπάνης  
     εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε.)   139.286,46€ 
     Αναθεώρηση       29.698,08€ 
3. Ο προϋπολογισµός προσφοράς περιλαµβάνει τις ακόλουθες οµάδες εργασιών: 
     Οµάδα A:   ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ, δαπάνης 23.188,95€ 

       Οµάδα Β:    ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ, δαπάνης 160.857,00€ 
     Οµάδα Γ:   ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ, δαπάνης 75.903,50€ 
     Οµάδα ∆:   ∆ΙΚΤΥΑ (Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ), δαπάνης 252.012,75€ 
     Οµάδα Ε:   ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ, δαπάνης 70.035,00€ 
     Οµάδα ΣΤ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ, δαπάνης 111.614,20€ 
     Οµάδα Ζ:   ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ, δαπάνης 93.317,78€ 
4. Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί στις 05-08-2014 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ. (λήξη 

επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (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. 

5. 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 1η, 2η,  3η και 4η τάξη (υπό τις προϋποθέσεις του νόµου) για 
έργα κατηγορίας Οικοδοµικά και 1η ,2η και 3η τάξη (υπό τις προϋποθέσεις του νόµου) 
για έργα κατηγορίας Ηλεκτροµηχανολογικά.  

6. Στην δηµοπρασία γίνονται δεκτές Κ/ξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εφόσον ανήκουν: 
στην 1η , 2η, 3η και στην 4η τάξη (υπό τις προϋποθέσεις του νόµου) για έργα 
κατηγορίας οικοδοµικών και στην 1η, 2η και 3η τάξη (υπό τις προϋποθέσεις του νόµου) 
για έργα κατηγορίας Η/Μ. 

7. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραµµένων α) στην τάξη Α2 του 
Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας Η/Μ , µε τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 
του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) (αναβάθµιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

ΑΔΑ: ΩΒΘΦ7Λ7-Ν0Η



8. Επίσης γίνονται δεκτές αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραµµένες σε 
επίσηµους καταλόγους αναγνωρισµένων εργοληπτών σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη 
µε την τάξη και κατηγορία του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

9. 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 ιδίου Νόµου. 

10. Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 
από Εθνικούς Πόρους στα Πλαίσια του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013/Π.∆.Ε., στον Άξονα 
Προτεραιότητας «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Αττική 2007-2013», µε ΚΩ∆. Πράξης ΣΑ: 
2014EΠ08580031 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) καθώς και της κράτησης ύψους 0,10% υπέρ των λειτουργικών 
αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, σύµφωνα µε το αρ. 4 
Ν. 4013/2011,ως ισχύει σήµερα. 

11. Η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται σε 21.357,26€ αναγνωρισµένης Τράπεζας ή του 
Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή του Ε.Τ.Α.Α. σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Π.∆.609/85, άρθρο 23 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.  

12. Κριτήριο για την ανάθεση του έργου είναι η χαµηλότερη οικονοµική προσφορά. Όπως 
ειδικότερα ορίζεται στον Ν.3263/2004.  

13. Το έργο συνίσταται από τις εξής κατηγορίες εργασιών: α) Οικοδοµικά των οποίων η 
δαπάνη είναι 725.881,60 € χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. και β) Η/Μ των οποίων η 
δαπάνη είναι  341.981,30 € χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.  

14.  Η προσφορά θα υποβληθεί για το σύνολο των εργασιών που περιλαµβάνονται στα 
τεύχη της δηµοπράτησης. Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται.  

15. Η διάρκεια του έργου ορίζεται από την µελέτη σε δώδεκα (12) µήνες από την 
υπογραφή της σύµβασης.  

16. Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει τον συµµετέχοντα στον διαγωνισµό, κατά την 
διάταξη του άρθρου 23 παράγραφος 2 Π.∆. 609/85, για το διάστηµα 6 µηνών από την 
ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.  

17. ∆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. 

18. 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 ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, 
17οχλµ. Λ. Μαραθώνος στην Παλλήνη (2ος όροφος) πληροφορίες στα  τηλέφωνα 210 
6032905, FAX επικοινωνίας 210 6032993, αρµόδιος υπάλληλος για επικοινωνία  κα Κ. 
Ζλατάνη όπου οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση, να παραλάβουν τα τεύχη της 
δηµοπράτησης καθώς και αριθµηµένο τεύχος για την συµπλήρωση της προσφοράς τους µέχρι 
2 ηµέρες πριν την ηµέρα της δηµοπρασίας και τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες ήτοι µέχρι και 
Πέµπτη 31 Ιουλίου.  

                                                                           

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

                                                                                        
 

     ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ  
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