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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Η Περιφέρεια Αττικής προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με γραπτές 

σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσίας: «Παροχή υπηρεσιών 

συντήρησης χώρων πρασίνου στην οδό Π.  Επίδαυρος – κόμβος Καλλονής (νέα χάραξη)», 

συνολικού προϋπολογισμού διακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες επτακόσια ενενήντα οκτώ ευρώ 

και τριάντα έξι λεπτά (237.798,36 €) με Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε 

€ πλέον ΦΠΑ, μετά την υπ’ αριθμό 1250 /2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 

Αττικής, περί έγκρισης των όρων της Διακήρυξης και των συνοδών τευχών αυτής.   

Με την συγκεκριμένη παροχή υπηρεσίας θα συντηρηθούν χώροι πρασίνου στην οδό Π.  

Επίδαυρος – κόμβος Καλλονής (νέα χάραξη).  

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί με σύντμηση του προβλεπόμενου χρόνου δημοσίευσης της 

παρούσας σε δεκαπέντε (15) κατ’ ελάχιστον ημέρες (άρθρο 10 του π.δ. 118/2007), λόγω της 

κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσης των υπόψη εργασιών (πότισμα φυτών).  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 16-07-2013 ημέρα ΤΡΙΤΗ με ώρα λήξης υποβολής των 

προσφορών 11:00 π.μ. στα Γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Νήσων  (Εθν. 

Αντιστάσεως 2 & Τσαμαδού, Τ.Κ.185 31, Πειραιάς, 1ος όροφος). 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές υποψηφιότητες από φυσικά πρόσωπα, από νομικά 

πρόσωπα, από επιχειρήσεις ημεδαπής ή αλλοδαπής, ομίλους, ενώσεις νομικών ή / και φυσικών 

προσώπων, συμπράξεις, κοινοπραξίες εταιρειών ή υπό σύσταση των ανωτέρω με οποιαδήποτε 

συνδυασμό και εν γένει από περισσότερα του ενός πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, που υποβάλλουν 

από κοινού υποψηφιότητα και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο του 

διαγωνισμού. 
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 Κατά την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού οι προσφορές κατατίθενται από την 10.30 π.μ. 

μέχρι την 11.00 π.μ. ενώπιον της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των 

Ανοικτών / Διεθνών Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Περιφερειακής 

Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.  

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία, όπου 

θα διεξαχθεί η διαγωνισμός (Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π. Ε. Νήσων, Εθνικής Αντιστάσεως 2 & 

Τσαμαδού, Τ.Κ.18531, Πειραιάς, 1ος όροφος), θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την 

απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Διεύθυνση μέχρι την 

προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του Διαγωνισμού και μέχρι την 14.30 μ.μ. 

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής, που θα καλύπτει 

το  5% της προϋπολογισθείσας αξίας με τον Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 11.889,92 €. 

Διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης και τις Τεχνικές Προδιαγραφές 

παρέχονται από την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Νήσων, Εθνικής Αντιστάσεως 2 & Τσαμαδού, 

Πειραιάς, τηλ. 2131601687 (Παντελής Μπουτεράκος). 

Η διακήρυξη με τα συνοδά τεύχη αυτής καθώς και το έντυπο οικονομικής προσφοράς είναι 

διαθέσιμα στην ανωτέρω διεύθυνση και η παραλαβή τους θα γίνεται αυτοπροσώπως ή από 

εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο των επιχειρήσεων, θα καταβάλλεται δε μετρητοίς η δαπάνη 

αναπαραγωγής τους η οποία ανέρχεται στο ποσό των 12,00 ευρώ.   

 
Αθήνα  19/06/2013 

 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 
 
 
 

ΛΙΛΙΚΑ  ΒΑΣΙΛΑΚΟY 
 


