
             
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                           

  Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ9) 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ 

1. Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με το σύστημα 

προσφοράς “με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης” (άρθρο 5 του Ν.3669/2008 (Κ.Δ.Ε.), για την ανάθεση του έργου  

    «ΣΗΜ-05/12: Κυκλοφοριακή διαμόρφωση κόμβων & εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης   

    στο οδικό  δίκτυο Περιφέρειας Αττικής,  προϋπολογισμού: 900.000,00€ (με ΦΠΑ),  σύμφωνα με τις διατάξεις:  

 του Ν.3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ), όπως 

τροποποιήθηκε με το Ν.4070/2012 και τον Ν.4146/2013 και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις. 

 του άρθρου 20 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) περί ονομαστικοποίησης των μετοχών των εργοληπτικών  επιχειρήσεων με 

και τον Ν.4146/2013 μορφή Α.Ε.. 

 του Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. Α’ 25/86) και του άρθρου 27 του Ν. 2166/93 για κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕΔΕ 

(Φ.Ε.Κ. Α’ 137/24-8-93) 

 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» και του Ν.4018/11( ΦΕΚ21Α΄/30-9-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της Περιφέρειας Αττικής» 

2. Αντικείμενο του έργου είναι εργασίες σε κόμβους ή διαβάσεις πεζών , όπου: 

  είτε θα κατασκευασθούν οι υποδομές νέων εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης, δηλαδή θα 

κατασκευαστούν εξ αρχής οι υποδομές νέων εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης. Στα πλαίσια αυτά θα 

εκτελεσθούν οι χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης των οδών και των πεζοδρομίων (κράσπεδα, πλακοστρώσεις, 

ασφαλτικά κ.λ.π.), ιδιαίτερα εφόσον πρόκειται για οδούς του Πρωτεύοντος Αστικού Οδικού Δικτύου (ΠΑΟΔ), η 

εκσκαφή αυλάκων και η τοποθέτηση σωληνώσεων και καλωδιώσεων, η κατασκευή φρεατίων, η προμήθεια και 

τοποθέτηση των ιστών και των κομβίων πεζών και ότι άλλο απαιτείται για την κατασκευή της υποδομής φωτεινής 

σηματοδότησης κάθε κόμβου ή διάβασης πεζών ,σύμφωνα με την αντίστοιχη μελέτη φωτεινής σηματοδότησης.  

 είτε θα τροποποιηθούν οι υποδομές υφισταμένων εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης, δηλαδή 

τροποποιήσεις στη διαμόρφωση των οδών και των πεζοδρομίων, ιδιαίτερα εφόσον πρόκειται για οδούς του 

Πρωτεύοντος Αστικού Οδικού Δικτύου (ΠΑΟΔ), στη θέση και τον αριθμό των ιστών, στις σωληνώσεις και τις 

καλωδιώσεις, στη θέση και τον αριθμό των φρεατίων κ.λ.π.) και σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα στα λοιπά 

συμβατικά τεύχη του Έργου. 

3. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 900.000,00 €, που αναλύεται σε : 

  520.805,01  € για εργασίες, 

    93.744,90  € για ΓΕ & ΟΕ 18%, 

    92.182,49  € για απρόβλεπτα 15%, 

    11.100,00  € για απολογιστικά 

    13.874,92  € για αναθεώρηση και  

  168.292,68  € για Φ.Π.Α. 23% 

4.  Στο διαγωνισμό δικαιούνται , σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, να συμμετάσχουν:    

     α. Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ στην  πρώτη, δεύτερη, τρίτη τάξη για έργα κατηγορίας 
ηλεκτρομηχανολογικά, ανεξάρτητα από την έδρα τους, 

          Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ  στην πρώτη, δεύτερη, τρίτη και τέταρτη  τάξη για έργα 
ηλεκτρομηχανολογικά, που έχουν έδρα στο Ν. Αττικής, ή έχουν δηλώσει στην υπηρεσία τήρησης του ΜΕΕΠ ως 
δεύτερη έδρα το Ν. Αττικής και αναφέρεται στη βεβαίωση εγγραφής τους. 

β.    Επιχειρήσεις προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον 

είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του 

Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 



γ. Επιχειρήσεις προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 

αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, 

από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

    δ. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό 

μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και 

υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 

του 25% της καλούμενης κατηγορίας.  

    ε. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου 

υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης 

στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και 

δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του 

έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της 

μεγαλύτερης κατηγορίας.  

   στ.     Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην πρώτη, δεύτερη και τρίτη  τάξη  για έργα 

κατηγορίας ηλεκτρομηχανολογικά τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) 

(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

    ζ. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται 

επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ 

εφαρμογή  της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι 

ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων 

Έργων.     

5.         Συμβατικά τεύχη δημοπράτησης, καθώς και έντυπα προσφοράς παρέχονται από τα γραφεία της Δ/νσης Δ9, Τμήμα 

γ’, οδός Π. Τσαλδάρη 15, Καλλιθέα, 1ος όροφος,  γραφείο 12, Τ.Κ. 176 76,  έναντι του ποσού των 20 €, μέχρι  

και δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας, δηλαδή μέχρι 

και την 05-12-2013, ημέρα Πέμπτη. Πληροφορίες στο τηλέφωνο της Γραμματείας της Δ9   210-9094133, FAX 

επικοινωνίας 210-9219945. Πληροφορίες μελέτης από τις 9:00 έως τις 13:00 Β. Πανάγου - τηλ.: 210 9219041. 

6. Ο Διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια επιτροπή στις 10-12-2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα που 

λήγει η επίδοση των προσφορών στα γραφεία της Δ/νσης Δ9, Π. Τσαλδάρη 15, 1ος όροφος τηλ. 210 9219041 και 

telefax: 210.92.19.945). 

7.         Η εγγύηση για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό ορίζεται σε 14.357,00  € και απευθύνεται είτε στην υπηρεσία 

που διεξάγει το διαγωνισμό, τη Δ/νση Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ9), Παν. Τσαλδάρη 15 - ΤΚ 

176.76, είτε στο φορέα κατασκευής, τη Περιφέρεια Αττικής. Σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει 

να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της. Η εγγύηση πρέπει να έχει χρόνο ισχύος τουλάχιστον εννέα (9) μηνών 

και τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.3669/2008 

(Κ.Δ.Ε.).  

8.        Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

9.        Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής. 

10.  Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις της Σ.Α.Ε.Π. 085 του Π.Δ.Ε. Περιφέρειας Αττικής (κωδικός έργου 

2012ΕΠ08500157). 

11.  Η διάρκεια σύμβασης του έργου ορίζεται σε  δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της 

σύμβασης. 

12.  Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

13.  Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι απαραίτητη η δυνατότητα επικοινωνίας – ενημέρωσης των υποψηφίων με 

FAX και e-mail.  

14.  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.                                                                              

                                   Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής 

 

                                                                         Λιλίκα Βασιλάκου 

http://www.patt.gov.gr/

