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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  

(Τύπος Α) 

1. Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής,  προκηρύσσει  ∆ηµόσιο ∆ιεθνή Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό 
µε το σύστηµα Προσφοράς µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), για την 
ανάθεση του έργου «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΥ 
ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1998/ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΤΑΝΤΗ ΤΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΦΕΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ 
ΣΤΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ Σ2 ΚΑΙ Σ3»,  
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής 
δηµοσίων έργων» (Κ.∆.Ε.), καθώς και την λοιπή νοµοθεσία περί δηµοσίων έργων, 

2. Το αντικείµενο του έργου αφορά σε έργα αντιπληµµυρικής προστασίας της αστικής λεκάνης του ∆ήµου 
Ηλιούπολης, οι οποίες ανήκουν στο συγκρότηµα των µισγαγγειών των ∆υτικών Κλιτύων του Υµηττού.  
Ειδικότερα αφορά στους βασικούς συλλεκτήριους αγωγούς Σ2 και Σ3 του δικτύου οµβρίων στις 
προαναφερθείσες περιοχές του ∆ήµου Ηλιούπολης, για τη συλλογή των οµβρίων υδάτων της αστικής 
λεκάνης κατάντη των υφιστάµενων αναβαθµών ανάσχεσης φερτών Η-2 και Η-3.1. 
Ο αγωγός Σ2 έχει µήκος 1.300µ. περίπου και ακολουθεί την λεωφ. Σοφ. Βενιζέλου. Στη διασταύρωση της 
λεωφόρου µε την πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως, ο αγωγός ακολουθεί περιµετρικά την πλατεία από την 
πλευρά της λεωφ. Ειρήνης και συµβάλλει στον αγωγό Σ3. Αποχετεύει συνολική λεκάνη απορροής ≈ 111,0 
ha. Οι διατοµές του αγωγού είναι ορθογωνικές 1,50x1,50, 1,50x2,00 και 1,15x2,00. 
Ο αγωγός Σ3 έχει συνολικό µήκος 2.416µ. περίπου και ακολουθεί τις οδούς/λεωφ. Μαραθωνοµάχων – 
Πάρου – Αθηνών – Μαρίνου Αντὐπα – Πλαπούτα – Πιπίνου – διέλευση από το πάρκο – Καλαβρύτων και 
εκβολή στο ρέµα Πικροδάφνης. Οι διατοµές του αγωγού είναι από ορθογωνική 1,50x1,50 µέχρι 
ορθογωνική 3,50x2,50. Αποχετεύει συνολική λεκάνη απορροής 293 ha. 

3. Ο συνολικός προϋπολογισµός Μελέτης/Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε 11.000.000,00 Ευρώ και 
αναλύεται σε: 
∆απάνη Εργασιών          6.532.389,93 Ευρώ 
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.)18%           1.175.830,19 Ευρώ 
Απρόβλεπτα (ποσοστού 9% επί της δαπάνης  
εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.),       693.739,81 Ευρώ  
που αναλώνονται σύµφωνα µε τους όρους  
του άρθρου 57 παρ. 3  Ν. 3669/08,  
Απολογιστικά          85.000,00 Ευρώ 
Αναθεώρηση                         456.129,20 Ευρώ 
Φόρος Προστιθέµενης Αξίας               2.056.910,50 Ευρώ 

4. Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η χαµηλότερη τιµή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 26 
του Ν. 3669/08. 

5. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, µέχρι πέντε τοις εκατό (5%) του αρχικού 
συµβατικού αντικειµένου για δαπάνες πρώτων εγκαταστάσεων, µελέτες και άλλα έξοδα εκκίνησης του 
έργου και µέχρι δέκα τοις εκατό (10%) του αρχικού συµβατικού αντικειµένου για δαπάνες προµηθειών 
υλικών ή µηχανηµάτων που εγκαθίστανται ή ενσωµατώνονται στο έργο, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του 
Κ∆Ε. 

6. Στο διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετάσχουν: 
• Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες: 

α. Είναι εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. του 
ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι., εφόσον ανήκουν στην 5η τάξη για έργα κατηγορίας Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ (ανεξαρτήτως έδρας), 
ή 6η τάξη για έργα κατηγορίας Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ (µε έδρα εντός Νοµού), είτε   

β. προέρχονται από κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συµφωνία για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις (Σ.∆.Σ.) του 
Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.) ή από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διµερείς 



συµφωνίες σύνδεσης µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες έχουν κυρωθεί µε σχετική Απόφαση του 
αρµόδιου οργάνου της τελευταίας, και το κείµενο των οποίων επιτρέπει ρητώς το άνοιγµα των 
κοινοτικών διαγωνισµών σε υποψηφίους που προέρχονται από αυτές τις χώρες, στα οποία τηρούνται 
επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραµµένες σε αυτούς και σε 
τάξη και κατηγορία αντίστοιχη µε τις καλούµενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π., είτε  

γ. προέρχονται 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. 

•••• Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασµό µεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Κ∆Ε (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.  

•••• Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διάφορων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Κ∆Ε. 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, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασµένα, δεν 
επηρεάζεται το κύρος της συµµετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας.   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. 

•••• Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραµµένων στην τάξη 4η του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας 
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ, µε τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Κ∆Ε, (αναβάθµιση ορίου λόγω 
κοινοπραξίας).  

•••• 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 Κ∆Ε («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά 
εφαρµόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συµµετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισµούς για 
την κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων.  

7. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού (∆ιακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας Λ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ. 11741,  µέχρι και την 
12/02/2014. 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο της γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Τεχικών Έργων Περιφέρειας Αττικής 
2132065313, FΑΧ επικοινωνίας 2106984020.  

8. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 18/02/2014 ηµέρα Τρίτη, και ώρα 10:00. στα γραφεία της Υπηρεσίας µας, 
Λ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ. 117 41 – Αθήνα, από αρµόδια επιτροπή. 

9. Για την έγκυρη συµµετοχή στο διαγωνισµό κατατίθενται από τους διαγωνιζόµενους, κατά τους όρους του 
άρθρου 24 του ν. 3669/08, εγγυητικές επιστολές συµµετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του 
προϋπολογισµού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α., ήτοι για στρογγύλευση στο ποσό των 
169.739,20 ΕΥΡΩ. Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισµό, 
είτε στο φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόµενης κοινοπραξίας 
πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των µελών της. 

10. Το έργο συγχρηµατοδοτείται από Πιστώσεις του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (αρ. 
ενάρ. Έργου κωδ.  Π∆Ε 2013ΕΠ08580047) και από Εθνικούς Πόρους στα πλαίσια του ΠΕΠ Αττικής 2007-
2013/Π.∆.Ε. και υπόκειται στις κρατήσεις  που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαµβανοµένης και της 
κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α/24-8-93), καθώς και της κράτησης 
ύψους 0,10% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, 
σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ 3 του Ν 4013/2011, ως ισχύει σήµερα.  

11. Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δεκαέξι (16) µήνες από την ηµέρα υπογραφής της 
σύµβασης.  
Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 

Σηµείωση: Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας απεστάλη ήδη στην υπηρεσία Επίσηµων 
Εκδόσεων της Ε.Ε την 20/12/2013 και τα τεύχη του διαγωνισµού έχουν εγκριθεί µε την υπὐαρ. 2921/20-12-2013 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής.  
 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 
ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ 


