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 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

      ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ                           

   Γ/ΝΗ ΟΓΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ (Γ9) 

Π Δ Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η   Γ Ι Α Γ Ω Ν Ι  Μ Ο Τ 
 
Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο πξνθεξχζζεη Γεκφζην Μεηνδνηηθφ Γηαγσληζκφ, κε 

θξηηήξην θαηαθχξσζεο «αποκλειζηικά η ζσνολικά ταμηλόηερη ηιμή» (παξ. 1β ηνπ άξζξνπ 51 

ηνπ π.δ.60/2007), γηα ηελ αλάζεζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ «Π-01/13: σνηήρηζη, βεληίωζη 

& εγκαηάζηαζη πραζίνοσ ζηις νηζίδες οδών αρμοδιόηηηας ΓΚΔΟ» πξνυπνινγηζκνχ:  

5.500.000,00 €  (κε ΦΠΑ), γηα ηελ νπνία έρνπλ εθαξκνγή νη παξαθάησ ξπζκίζεηο: 

1. α. Η Οδεγία 2004/18/ΔΚ "χλαςε Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Τπεξεζηψλ", φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 

ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 7εο επηεκβξίνπ 2005 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 

παξαξηήκαηνο XX ηεο νδεγίαο 2004/17/ΔΚ θαη ηνπ παξαξηήκαηνο VIII ηεο νδεγίαο 2004/18/ΔΚ 

ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη κε ηνλ Καλνληζκφ 2083/2005 ηεο 

19εο Γεθεκβξίνπ 2005 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ νδεγηψλ 2004/17/ΔΚ θαη 2004/18/ΔΚ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, φζνλ αθνξά ηα θαηψηαηα φξηα εθαξκνγήο ηνπο 

θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζπκβάζεσλ. 

β. Ο Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 842/2011 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 19εο Απγνχζηνπ 2011 πεξί 

θαηαξηίζεσο ηππνπνηεκέλσλ εληχπσλ γηα ηε δεκνζίεπζε πξνθεξχμεσλ θαη γλσζηνπνηήζεσλ 

ζηνλ ηνκέα ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη πεξί θαηαξγήζεσο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 

1564/2005. 

γ. Ο Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1251/2011 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 30εο Ννεκβξίνπ 2011 γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ησλ  νδεγηψλ 2004/17/ΔΚ, 2004/18/ΔΚ θαη 2009/81/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηα θαηψηαηα φξηα εθαξκνγήο ηνπο θαηά ηηο 

δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ. 

 δ. Ο Ν.3886/2010 (ΦΔΚ Α΄173/30.09.2010) Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ – Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο 21εο Ινπλίνπ 1989/(L 395) θαη ηελ νδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο 

Φεβξνπαξίνπ 1992 (L 76), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία 2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L 335), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρχεη. 

 ε. Σν Π.Γ. 166/2003 (ΦΔΚ 138/Α/2003) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 

2000/35 ηεο 29-6-2000 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο Δκπνξηθέο 

πλαιιαγέο». 

 ζη. Σν Π.Γ 60/2007 (ΦΔΚ 64/Α/2007) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο 

ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ "πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ" φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ νδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο 

Δπηηξνπήο θαη ηελ νδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

16εο Ννεκβξίνπ 2005 . 

 δ. Ο Ν.2362/95 (ΦΔΚ 247/Α/95) «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ 

θξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο», άξζξα 82 έσο 84. 
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 ε. Ο Ν.2286/1995 (ΦΔΚ 19/Α/95) «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζρεηηθψλ 

ζεκάησλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.2323/95 (ΦΔΚ 145/Α/95) «Τπαίζξην Δκπφξην θαη άιιεο 

Γηαηάμεηο». 

 ζ. Σν ΠΓ118/2007 Καλνληζκφο πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ θαη ΝΠΓΓ. 

 η. Ο Ν.3310/2005 «Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή 

θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ» φπσο απηφο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 8 ηνπ λ. 3414/2005. 

 θ. Ο Ν.3852/10 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – 

Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» θαη ηνπ Ν.4018/11( ΦΔΚ21Α΄/30-9-2011) «Ρχζκηζε ζεκάησλ ηεο 

Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο». 

 

2.   Η ππφ δεκνπξάηεζε παξνρή ππεξεζηψλ πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ: 

πλνπηηθά ην  αληηθείκελν  ηεο  παξνχζαο  δηαθήξπμεο  είλαη  ε  παξνρή  ησλ  αλαγθαίσλ  

ππεξεζηψλ γηα:  

 Σελ ζπληήξεζε πξαζίλνπ ζηηο θεληξηθέο λεζίδεο, ζε παξάπιεπξεο λεζίδεο φπνπ ππάξρνπλ, 

αιιά θαη ζε παξάπιεπξνπο ρψξνπο αξκνδηφηεηάο καο, ζε πξαλή θαη θφκβνπο (ηζφπεδσλ θαη 

αληζφπεδσλ) ησλ νδηθψλ αμφλσλ φπσο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθφηεξα ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή. 

 Σελ ζπληήξεζε, άξζε βιαβψλ θαη ελ γέλεη ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ αξδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ζε φινπο ηνπο νδηθνχο άμνλεο. 

 Σνλ θαζαξηζκφ ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ, ησλ πιαθφζηξσησλ επηθαλεηψλ επί ησλ λεζίδσλ, ησλ 

θφκβσλ (ηζφπεδσλ θαη αληζφπεδσλ) θαη ηελ θαζαξηφηεηα κε αλαξξνθεηηθφ ζάξσζξν ησλ 

ξείζξσλ ησλ ππφςε νδηθψλ αμφλσλ. 

 Σελ απνκάθξπλζε μεξψλ ζάκλσλ θαη δέληξσλ θαη αληηθαηάζηαζή ηνπο κε λέα θπηά αιιά θαη 

ζπκπιήξσζε ριννηάπεηα, φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην. 

 Σελ εγθαηάζηαζε λένπ αξδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην. 

Οη παξαπάλσ ππεξεζίεο ππάγνληαη, ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα ΙΙ Α ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 31εο/03/2004 «πεξί ζπληνληζκνχ ησλ 

δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», ζηελ θαηεγνξία 1 

θαη ζην ηκήκα κε  θσδηθφ ηνπ Κνηλνχ Λεμηινγίνπ γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο (CPV) {77310000-6 

(Φχηεπζε θαη ζπληήξεζε ρψξσλ πξαζίλνπ), 77312000-0 (Τπεξεζίεο εθθαζάξηζεο απφ αγξηφρνξηα), 

77312100-0 (Τπεξεζίεο εμφλησζεο δηδαλίσλ), 11340000-5 (Κιάδεκα δέληξσλ θαη 

ζάκλσλ),77341000-2 (Κιάδεκα δέληξσλ), 77342000-9 (Κιάδεκα ζάκλσλ), 77314100-5 (Τπεξεζίεο 

ρνξηνθάιπςεο), 90610000-6 (Τπεξεζίεο θαζαξηζκνχ θαη ζάξσζεο νδψλ), 43323000-3 (Δμνπιηζκφο 

άξδεπζεο), 45232121-6 (Καηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο γηα ζσιελψζεηο δηαλνκήο λεξνχ άξδεπζεο)}. 

3. Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε 5.500.000,00 €, πνπ αλαιχεηαη ζε :  

 4.471.544,72 €  γηα εξγαζίεο, 

 1.028.455,28 € γηα Φ.Π.Α. 23% 

4. ην  δηαγσληζκφ θαινχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ επηρεηξήζεηο  παξνρήο  ππεξεζηψλ  θπζηθψλ 

πξνζψπσλ (αηνκηθέο επηρεηξήζεηο) ή αληίζηνηρσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, απηνηειψο ή ζε 

θνηλνπξαμία/έλσζε πνπ ζα ζπζηαζεί ή έρεη ήδε ζπζηαζεί, νη νπνίεο θαη' ειάρηζηνλ:  
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α)  ζην  αληηθείκελν ηεο δξαζηεξηφηεηνο ηνπο θαη ζην ζθνπφ ίδξπζεο ηνπο, (εθφζνλ είλαη λνκηθά 

πξφζσπα) πεξηιακβάλεηαη απνδεδεηγκέλα ε εθηέιεζε ζπκβάζεσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ Παξνρή 

Τπεξεζίαο,  

β) ζην αληηθείκελν δξαζηεξηνηήησλ ηνπο πεξηιακβάλεηαη θαη ε ζπληήξεζε πξαζίλνπ θαη είλαη 

θαηάιιεια πηζηνπνηεκέλεο ζηνλ ηνκέα ηνπ πξαζίλνπ.  

Αλαιπηηθφηεξα, ζηνλ δηαγσληζκφ θαινχληαη νη παξαθάησ: 

 Δγρψξηεο επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ, νη νπνίεο νθείινπλ λα είλαη εγγεγξακκέλεο ζε 

ζρεηηθφ   Δπηκειεηήξην (Δ.Β.Δ., Σ.Δ.Δ., ΓΔΩ.Σ.Δ.Δ.), είηε ζε άιιν αληίζηνηρν επαγγεικαηηθφ 

κεηξψν ζην νπνίν αλήθνπλ Δπηρεηξήζεηο παξνρήο εξγαζίαο ζε δεκφζηεο ζπκβάζεηο, φπσο ζην 

Μ.Δ.ΔΠ. ηεο ΓΓΓΔ ηνπ Τπνπξγείνπ ΤΠΟ.ΜΔ.ΓΙ. (πξνβιέπεηαη έλνξθε δήισζε ελψπηνλ 

ζπκβνιαηνγξάθνπ ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ επαγγέικαηνο ζηηο πξνβιεπφκελεο 

απφ ηελ ηζρχνπζα εζληθή λνκνζεζία πεξηπηψζεηο) ελψ παξάιιεια νθείινπλ λα εθπιεξψλνπλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξαγξ. 21.1.β. ηεο δηαθήξπμεο. 

 Δπηρεηξήζεηο  πξνεξρφκελεο απφ θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ή ηνπ Δπξσπατθνχ 

Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.) είηε αθφκε απφ θξάηε πνπ έρνπλ θπξψζεη ηελ ζπκθσλία γηα ηηο 

Γεκφζηεο πκβάζεηο ηνπ Παγθνζκίνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ ηα νπνία ηεξνχλ επίζεκα 

Δπαγγεικαηηθά Δκπνξηθά Μεηξψα ηνπ Παξαξηήκαηνο IX Γ «Γεκφζηεο πκβάζεηο Τπεξεζηψλ» ηεο 

Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ, νη δε ελδηαθεξφκελεο επηρεηξήζεηο είλαη αληίζηνηρα εγγεγξακκέλεο ζ' απηά, 

κε αλαγλσξηζκέλε ηελ ελαζρφιεζε ηνπο ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο πξαζίλνπ 

(θαηεγνξία ππεξεζηψλ 1, ηκήκα κε θσδηθφ CPV {77310000-6 (Φχηεπζε θαη ζπληήξεζε ρψξσλ 

πξαζίλνπ), 77312000-0 (Τπεξεζίεο εθθαζάξηζεο απφ αγξηφρνξηα), 77312100-0 (Τπεξεζίεο 

εμφλησζεο δηδαλίσλ), 11340000-5 (Κιάδεκα δέληξσλ θαη ζάκλσλ),77341000-2 (Κιάδεκα 

δέληξσλ), 77342000-9 (Κιάδεκα ζάκλσλ), 77314100-5 (Τπεξεζίεο ρνξηνθάιπςεο), 90610000-6 

(Τπεξεζίεο θαζαξηζκνχ θαη ζάξσζεο νδψλ), 43323000-3 (Δμνπιηζκφο άξδεπζεο), 45232121-6 

(Καηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο γηα ζσιελψζεηο δηαλνκήο λεξνχ άξδεπζεο)} ζηελ παξαγξ. 21.1.β ηεο 

δηαθήξπμεο . 

 Δπηρεηξήζεηο πξνεξρφκελεο απφ θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ ή ηνπ Δ.Ο.Υ. ή απφ θξάηε πνπ έρνπλ 

ζπλάςεη Δπξσπατθέο πκθσλίεο ή πκθσλίεο χλδεζεο κε ηελ Δ.Δ., ηα νπνία δελ ηεξνχλ κελ 

επίζεκα κεηξψα φπσο εθείλα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, νη ελδηαθεξφκελεο φκσο 

Δπηρεηξήζεηο δηαζέηνπλ ηα απαηηνχκελα πξνζφληα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξαγξ. 21.1 ηεο 

δηαθήξπμεο θαη είλαη εγγεγξακκέλεο ζε γεληθφηεξσλ θαηεγνξηψλ Δπαγγεικαηηθά / Δκπνξηθά 

Μεηξψα γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ έρνληαο παξάζρεη απνδεδεηγκέλα ηελ ηειεπηαία 3-

εηηα  ππεξεζίεο παξφκνηεο ζε εηήζηα βάζε κε ηηο αληίζηνηρεο δεκνπξαηνχκελεο, ελψ  παξάιιεια  

νθείινπλ  λα  εθπιεξψλνπλ  επίζεο  ηηο  πξνυπνζέζεηο  ηεο  παξαγξ. 21.1.β ηεο δηαθήξπμεο. 

 Κνηλνπξαμίεο επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ εθ ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ κία εμ απηψλ ζα 

ππάγεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξ. 21.1.1 έσο 21.1.3  ηεο δηαθήξπμεο ζε 

νπνηνλδήπνηε ζπλδπαζκφ κεηαμχ ηνπο.  

 Δλψζεηο θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ εθ ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ έλαο εμ απηψλ ζα 

ππάγεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξ. 21.1.1 έσο 21.1.3 ηεο δηαθήξπμεο ζε 

νπνηνλδήπνηε ζπλδπαζκφ κεηαμχ ηνπο.  

 Κάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν δηθαηνχηαη λα ζπκκεηέρεη ζην Γηαγσληζκφ είηε σο κεκνλσκέλε 

επηρείξεζε είηε αθφκα θαη ηαπηφρξνλα ζε έλα ή πεξηζζφηεξα  δηαγσληδφκελα ζρήκαηα σο κέινο 

αληίζηνηρεο θνηλνπξαμίαο ή έλσζεο αθφκα θαη εκεδαπνχ δηθαίνπ.  

5. πκβαηηθά ηεχρε δεκνπξάηεζεο, θαζψο θαη έληππα πξνζθνξάο παξέρνληαη απφ ηα γξαθεία 

ηεο Γ/λζεο Γ9, Σκήκα γ’, νδφο Π. Σζαιδάξε 15, Καιιηζέα, 1νο φξνθνο,  γξαθείν 12, Σ.Κ. 176 

76,  έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ 25 €, κέρξη θαη ηηο 24-01-2014, εκέξα Πέμπηη. Πιεξνθνξίεο 
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ζην ηειέθσλν 210-90 94 131, Fax επηθνηλσλίαο: 210-92 19 945. Πιεξνθνξίεο κειέηεο απφ 

ηηο 9:00 έσο ηηο 14:00 ζην ηει. 210 90 94 131, θα. Α. Μέλε.  

6.     Ο Γηαγσληζκφο ζα γίλεη απφ αξκφδηα επηηξνπή ζηις 30-01-2014 εκέξα Πέμπηη θαη ψξα 

10.00 π.κ. (ψξα πνπ ιήγεη ε επίδνζε ησλ πξνζθνξψλ ζηα γξαθεία ηεο Γ/λζεο Γ9, Π. 

Σζαιδάξε 15, 1νο φξνθνο ηει. 210 90 94 131 θαη fax: 210.92.19.945). 

7.  Η εγγχεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ νξίδεηαη ζε 275.000,00€ θαη απεπζχλεηαη είηε 

ζηελ ππεξεζία πνπ δηεμάγεη ην δηαγσληζκφ, ηε Γ/νζη Οδικών Έργων Περιθέρειας 

Αηηικής (Γ9), Παλ. Σζαιδάξε 15 - ΣΚ 176.76, είηε ζην θνξέα απνδνρήο ησλ ππεξεζηψλ, ηελ 

Περιθέρεια Αηηηθήο. ε πεξίπησζε δηαγσληδφκελεο θνηλνπξαμίαο ή έλσζεο πξέπεη λα είλαη 

θνηλέο ππέξ φισλ ησλ κειψλ ηεο. Η εγγχεζε πξέπεη λα έρεη ρξφλν ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ εννέα 

(9) μηνών και ηριάνηα (30) ημερών απφ ηελ επνκέλε ηεο δεκνπξάηεζεο. 

8.  Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ελλέα (9) κήλεο, απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ. 

9.  Σν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο Πεξηθέξεηαο 

Αηηηθήο. 

10.  Σν έξγν παξνρήο ππεξεζηψλ  ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ πηζηψζεηο ηεο .Α.Δ.Π. 085 ηνπ Π.Γ.Δ. 

Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο (θσδηθφο έξγνπ: 2012ΔΠ08500196). 

11.  Η δηάξθεηα ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζε δψδεθα (12) κήλεο θαη αξρίδεη απφ ηελ εκέξα 

ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

12.  Πξνθαηαβνιή δελ ζα ρνξεγεζεί. 

13.  Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ είλαη απαξαίηεηε ε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο – ελεκέξσζεο 

ησλ ππνςεθίσλ κε FAX θαη e-mail.  

14.  Σν θείκελν ηεο πεξίιεςεο δηαθήξπμεο ηεο δεκνπξαζίαο δεκνζηεχεηαη θαη ζηελ ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο: www.patt.gov.gr ζηελ ππνελφηεηα: Γεκνπξαηήζεηο 

Σερληθψλ Έξγσλ, ηεο ελφηεηαο: Έξγα.    

εκείσζε: Πεξίιεςε πνπ πεξηέρεη ηηο πιεξνθνξίεο ηεο παξνχζαο απνζηάιζεθε ήδε ζηελ ππεξεζία 

Δπίζεκσλ Δθδφζεσλ ηεο Δ.Δ. ηελ 04/12/2013. 

                                                                          

Η Πρόεδρος ηης Οικονομικής Δπιηροπής Περιθέρειας Αηηικής 

 

Λιλίκα Βαζιλάκοσ 

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

