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Καλλιθέα,

ΠΡΟΣ:
Διεύθυνση Πληροφορικής
Περιφέρειας Αττικής
(email: site@patt.gov.gr)
Κοιν.:
Γρ. Γενικής Δ/ντριας Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού Έργων & Υποδομών

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης
Παρακαλούμε για την ανάρτηση της Περίληψης Διακήρυξης της υπό δημοπράτησης
σύμβασης παροχής υπηρεσιών: ΣΠ-01/20: Συντήρηση, Βελτίωση & εγκατάσταση πρασίνου στις
νησίδες οδών αρμοδιότητας τ. ΔΚΕΣΟ της Περιφέρειας Αττικής» προϋπολογισμού: 8.000.000,00€
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για τρία τμήματα, την οποία και επισυνάπτουμε .

Συνημμένα:
Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας
Εσωτερική Διανομή
1. Τμ. Προγρ/τος & Μελετών
2. ΦΕ (Α. Μένη)

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΟΥ
Πολιτικός Μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει ηλεκτρονικό Δημόσιο Μειοδοτικό
Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης «τη χαμηλότερη τιμή», για την ανάθεση της παροχής
υπηρεσιών: «ΣΠ-01/20: Συντήρηση, Βελτίωση & εγκατάσταση πρασίνου στις νησίδες οδών
αρμοδιότητας τ. ΔΚΕΣΟ της Περιφέρειας Αττικής» προϋπολογισμού: 8.000.000,00 € για τρία (3)
τμήματα (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
1. Οι παραπάνω υπηρεσίες γίνονται στο πλαίσιο διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων με
τη χρήση του «Κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)», όπως εγκρίθηκε με τον
Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
5ης Νοεμβρίου 2002, για το κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (L 340) και
συγκεκριμένα CPV: 77310000-6 (Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου), 77312000-0
(Υπηρεσίες εκκαθάρισης από αγριόχορτα), 77312100-0 (Υπηρεσίες εξόντωσης ζιζανίων),
11340000-5 (Κλάδεμα δέντρων και θάμνων),77341000-2 (Κλάδεμα δέντρων), 77342000-9
(Κλάδεμα θάμνων),77314100-5 (Υπηρεσίες χορτοκάλυψης), 90610000-6 (Υπηρεσίες
καθαρισμού και σάρωσης οδών), 43323000-3 (Εξοπλισμός άρδευσης), 45232121-6
(Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις διανομής νερού άρδευσης).
2. Το αντικείμενο της υπό δημοπράτησης παροχής υπηρεσιών περιλαμβάνει τη δημοπράτηση
τριών (3) συμβάσεων, που αφορούν την συντήρηση πρασίνου στις κεντρικές νησίδες, σε
παράπλευρες νησίδες όπου υπάρχουν, αλλά και σε παράπλευρους χώρους, εφ’ όσον αυτοί
εντάσσονται στην αρμοδιότητα συντήρησης της Δ.Δ.Μ.Υ, σε πρανή και κόμβους (ισόπεδους
και ανισόπεδους) των οδικών αξόνων όπως περιγράφονται αναλυτικότερα στους πίνακες
(Παράρτημα VII) της διακήρυξης και για τους οποίους έχει αρμοδιότητα συντήρησης η
Δ.Δ.Μ.Υ.
Αναλυτικότερα αφορά:
 Την συντήρηση, άρση βλαβών και εν γένει την απρόσκοπτη λειτουργία του
αρδευτικού συστήματος σε όλους τους αναφερόμενους στο Παράρτημα VII της
διακήρυξης, οδικούς άξονες αρμοδιότητας Δ.Δ.Μ.Υ.


Τον καθαρισμό των χώρων πρασίνου και των πλακόστρωτων επιφανειών επί των
νησίδων, των κόμβων (ισόπεδων και ανισόπεδων) και την καθαριότητα με
αναρροφητικό σάρωθρο των ρείθρων των υπόψη οδικών αξόνων.



Την κοπή-εκρίζωση ξερών θάμνων και δέντρων και αντικατάστασή τους με νέα φυτά,
αλλά και συμπλήρωση χώρων με φυτά και χλοοτάπητα, όπου κρίνεται απαραίτητο,
καθώς και την κοπή-εκρίζωση των αυτοφυών δέντρων-θάμνων.



Την εγκατάσταση νέου αρδευτικού συστήματος όπου κρίνεται απαραίτητο. Οι
παραπάνω υποχρεώσεις θα εκτελούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙ
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της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) της διακήρυξης της υπό δημοπράτησης
σύμβασης.
3. Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 7.997.925,50 € (με
ΦΠΑ και με δυνατότητα δικαιώματος παράτασης), που αναλύεται σε τρία τμήμα ως εξής:


Για το 1ο τμήμα: 2.597660,88€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)



Για το 2ο τμήμα: 2.225.427,76€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)



Για το 3ο τμήμα: 3.176.912,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

4. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 89238).
5. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α.
Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», και
στο Ν.4412/2016.
6. Η ανάθεση των υπηρεσιών συντήρησης του πρασίνου των κεντρικών νησίδων της
Περιφέρειας Αττικής, που αποτελεί αντικείμενο του διαγωνισμού, υποδιαιρείται σε τρία (3)
Τμήματα και οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά, για ένα τμήμα ή για
περισσότερα τμήματα. Η κατακύρωση θα γίνει σ’ αυτόν που θα υποβάλει ανά τμήμα την
χαμηλότερη τιμή.
7. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών είναι η 02/04/2020, ώρα 17:00μ.μ.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης είναι η 08/04/2020, ώρα 10:00 π.μ.
8. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ
Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
9. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ανοικτή και ελεύθερη, χωρίς περιορισμό στον αριθμό των
υποψηφίων αναδόχων.
10. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Πάροχοι)
απαιτείται:
α) να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής
υπογραφής
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β) να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).
γ) να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2.2 της διακήρυξης.
11. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες ή
διευκρινίσεις, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές υποβάλλονται μέχρι και δέκα
(10) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (,και παρέχονται
από την Υπηρεσία μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών. Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
12. Η εγγύηση για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των 41.913,00Ευρώ για το
1ο Τμήμα, στο ποσό των 35.909,00Ευρώ για το 2ο Τμήμα και στο ποσό των 51.256,00 Ευρώ
για το 3ο Τμήμα. Σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας ή ένωσης πρέπει να είναι
κοινές υπέρ όλων των μελών της. Οι εγγυήσεις θα πρέπει να έχουν χρόνο ισχύος μέχρι τις
02/05/2021
13. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες, από την επομένη της διενέργειας
του διαγωνισμού.
14. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Αττικής.
15. Η σύμβαση παροχής υπηρεσιών θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του Π.Δ.Ε. / ΣΑΕΠ 585
Περιφέρειας Αττικής (κωδικός έργου 2019ΕΠ5850010).
16. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τριάντα έξη (36) μήνες και αρχίζει από την ημέρα
υπογραφής της σύμβασης.
17. Το κείμενο της περίληψης διακήρυξης της δημοπρασίας δημοσιεύεται και στην ηλεκτρονική
διεύθυνση της Περιφέρειας Αττικής: www.patt.gov.gr στην υποενότητα: Δημοπρατήσεις
Τεχνικών Έργων, της ενότητας: Έργα.
Σημείωση: Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας αποστάλθηκε ήδη στην υπηρεσία
Επίσημων Εκδόσεων της Ε.Ε. την 28η/02/2020.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΠΠΑΣ
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