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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
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Παν.Τσαλδάρη 15
176 76, Καλλιθέα
Θ. Κάρτσωνας
210 9094173
210 9094155
dye@patt.gov.gr

Καλλιθέα, 26-03-2018
Αρ. Πρωτ.: οικ. 700

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση περίληψης Διακήρυξης του έργου με τίτλο «ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΗΣ
ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΤΑ ΡΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΑΠ101/18, με προϋπολογισμό
588.136,13 € (με ΦΠΑ).
Παρακαλούμε να δημοσιεύσετε μέχρι την 30.03.2018, ημέρα Παρασκευή , στην εφημερίδα σας
αυτούσιο το κείμενο της συνημμένης Περίληψης Διακήρυξης Δημοπρασίας που σας στέλνουμε με
ος
το έγγραφο αυτό και να στείλετε στα γραφεία της Υπηρεσίας μας (Π. Τσαλδάρη 15, 1 όροφος,
Γραμματεία Τ.Κ. 17676 Καλλιθέα) το σχετικό φύλλο της εφημερίδας σε δύο αντίτυπα, με το
τιμολόγιο, για την εν καιρώ εξόφλησή του. Το ΑΦΜ είναι: 997875116, ΔΟΥ ΚΑ΄ΑΘΗΝΩΝ,
Περιφέρεια Αττικής, Λ. Συγγρού 15-17, Αθήνα Αττικής
Σε περίπτωση αδυναμίας δημοσίευσης μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία παρακαλούμε πολύ να
ενημερώσετε την Υπηρεσία μας στα τηλέφωνα 210.90.94.153 ή 210.90.94.157 μέχρι την
28.03.2018,ημέρα Τετάρτη, επειδή όπως είναι γνωστό η μη δημοσίευση αποτελεί λόγο
ακυρότητας της Δημοπρασίας.
Η Διεύθυνση Πληροφορικής της Περιφέρειας Αττικής παρακαλείται για την ανάρτηση της
Περίληψης Διακήρυξης.

Συνημμένα
Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας
Κοινοποίηση (με περίληψη)
1. Αντιπεριφερειάρχη Αττικής Περιβάλλοντος, Κλιματικής
Αλλαγής και Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας
κον Αθ. Αναγνωστόπουλο e-mail : id.ergon@patt.gov.gr
2. Αναπληρωτή Γενικό Δ/ντη Αναπτ. Προγρ. & Υποδομών ,
κ. Κ. Παγωτέλη
e-mail:gdyp@patt.gov.gr
Εσωτερική διανομή
1. Διευθύντρια (με περίληψη)
2.Τμηματάρχης Μελετών (με περίληψη)
3.Χ.Α.
4. Φ.Ε. ΑΠ 101/18

Η ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
της
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ
Αρχ. Μηχ. με Α΄ βαθμό
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Εφ. «ΕΘΝΟΣ», Λ. Συγγρού 166, Τ.Κ. 17671 Καλλιθέα, (με περίληψη ηλεκτρονικά στο
ethnos.info@24media.gr), FAX: 210-3315067, Τηλ. 211-7778000
2. ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, Τζώρτζ 6, Τ.Κ. 10677 Αθήνα, (με περίληψη ηλεκτρονικά
στο iho@otenet.gr Τηλ.210-3817700 , FAX: 2103817281
3. Εφ. «ΤΥΠΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ» (με περίληψη ηλεκτρονικά στο
typoskifisias.gr@gmail.com). Λ. Κηφισίας 283& Σολωμού 2- Τ.Κ. 14561 Κηφισιά
Τηλ. 210-8014053 FAX: 210-8087706
4. Εφ. «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΜΑΡΥΣΙΑ», Αμαρυσίας Αρτέμιδος 27, Τ.Κ. 15124 Μαρούσι
(με περίληψη ηλεκτρονικά στο info@amarysia.gr), Τηλ. 210-8066507, FAX: 2108052013
5. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (με περίληψη ηλεκτρονικά στο site@patt.gov.gr).
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΕΡΓΟ : Άμεσες επεμβάσεις μικρής

κλίμακας στα ρέματα της
Περιφέρειας Αττικής, ΑΠ101/18
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού

Προγραμματισμού Έργων και Υποδομών
Διεύθυνση Έργων Αντιπλημμυρικής
Προστασίας Περιφέρειας Αττικής

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 588.136,13 Ευρώ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
Π.Δ.Ε.
Σ.Α.Ε.Π. :
585
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ : 2015ΕΠ58500005

Ταχ. Δ/νση: Π. Τσαλδάρη 15, Καλλιθέα, 17676
Πληροφορίες : Λ. Γκλεγκλές
Τηλ. : 210 – 909 4176
Fax : 210 – 909 4155

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό
μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
για την εκτέλεση του έργου «Άμεσες επεμβάσεις μικρής κλίμακας στα ρέματα
της Περιφέρειας Αττικής», οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν τις προσφορές τους
ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ,
προϋπολογισμού 588.136,13 Ευρώ (με δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ 18%,
απρόβλεπτα 15%, απολογιστικά (αρχαιολογία – Ο.Κ.Ω.), αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).
Το έργο ανήκει στην κατηγορία των Υδραυλικών Έργων.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά την εγκεκριμένη πρότυπη Διακήρυξη
ανοικτής διαδικασίας για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων
του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά με βάση την τιμή, (με ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης την
02/03/2018). Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-9094153-157, FAX επικοινωνίας
210-9094155.
2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής των προσφορών την 24η Απριλίου 2018 ημέρα Τρίτη
και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών στο σύστημα). Ως ημερομηνία
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 27η Απριλίου 2018
ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα
με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις
προϋποθέσεις του νόμου αυτού και η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων
θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του
ν. 4412/2016. Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά
την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά,
η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε
οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή
κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα
ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης και
αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (patt.gov.gr.).
Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των
προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία,
και η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί με τους ίδιους όρους και
προϋποθέσεις.
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
3. 3.1.Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα
κατηγορίας υδραυλικών, πρώτης (1ης) τάξης και άνω για έργα κατηγορίας
Υδραυλικών που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η
υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5
και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως
άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας
παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
3.2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
3.3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3
και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
4. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.
4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των
9.480,00 ευρώ και χρόνο ισχύος τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη
του χρόνου ισχύος της προσφοράς του που κατά το άρθρο 97 του ν. 4412/2016,
ορίζεται για διάστημα εννέα (9) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής των προσφορών.
5. Το έργο χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. της Σ.Α.Ε.Π. 585 με κωδικό έργου
2015ΕΠ58500005. Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα
αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών
αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το
άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
6. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια
προσβάσιμο,
χώρο
“ηλεκτρονικοί
διαγωνισμοί”
της
πύλης
www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής www.patt.gov.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-9094153,
FAX επικοινωνίας: 210-9094155.
7. Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί με μέριμνα της Δ/νσης Έργων
Αντιπλημμυρικής Προστασίας Περιφέρειας Αττικής, από την Οικονομική Επιτροπή
της Περιφέρειας Αττικής.

Αθήνα,

20/03/2018

Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής
Καραμάνος Χρήστος

