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         ΑΔΑ:  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΗΣΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

1.  Αναθέτουσα Αρχή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Ταχυδρομική διεύθυνση: Λ.Συγγρού  15-17, Αθήνα, Τ.Κ. 117 43 

 Τηλέφωνο: 213.2063.776,  Αριθμός τηλεομοιοτυπίας (FAX): 213.2063.823 

2.  Απόφαση έγκρισης Διακήρυξης: 1019 (20η Συνεδρίαση/24-4-2018) Aπόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής. 

3.  Είδος σύμβασης που αφορά ο διαγωνισμός: Έργο 

4.  Είδος διαγωνισμού: Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 95, παρ. 2α, του Ν. 4412/2016. 

5.  Διαδικασία που επιλέγεται για την ανάθεση: η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, με 

το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης στο εγκεκριμένο τιμολόγιο της 

παραγράφου, (2α) του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016. 

6.  Κριτήριο κατακύρωσης: είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

μόνο βάσει τιμής, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016. 

7.     Τίτλος του έργου: « ΣΥΝΤΗΡΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ 

"ΛΕΩΦ. Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΑΚΤΗ ΚΟΝΔΥΛΗ)- 

ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ- ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΣΧΙΣΤΟΣ ».  

8.  Ουσιώδη στοιχεία, φύση του έργου: Αντικείμενο του έργου είναι η συντήρηση και 

αποκατάστασης βλαβών των οδικών αξόνων  «Λεωφ. Α. Παπανδρέου και  Επιβατικό Λιμάνι 

Πειραιά (Α. Κοδύλη)- Δραπετσώνα- Λιμάνι Κερατσινίου- Σχιστός» αρμοδιότητας 

Περιφερειακής Ενότητας  Πειραιά & Νήσων, σύμφωνα με την 4422/Ε.Ο./30.08.2007(ΦΕΚ 

1787Β’/06.09.2007)  απόφαση Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής και του Ν. 3852/2010. 

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι: Τεχνικών Έργων -Ασφαλτικές -Σήμανσης-Ασφάλισης 

και Ηλεκτρομηχανολογικές οι οποίες αφορούν στη συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών και 

ηλεκτρονικών συστημάτων των δύο σηράγγων . Τέλος περιλαμβάνεται η παρακολούθηση και 

ο έλεγχος λειτουργίας σηράγγων. 

Επίσης, θα εκτελεσθεί οποιαδήποτε άλλη εργασία συντήρησης του υπ’ όψη οδικού άξονα 

κριθεί απαραίτητη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης έργου καθώς και κάθε εργασία που έχει σχέση 

με την ασφάλεια της οδού ώστε οι οδοί του υπόψη έργου να παραμένουν ασφαλείς  για τους 
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κυκλοφορούντες σε αυτές. Επιπλέον δύναται να εκτελεστούν εργασίες εφόσον κάτι τέτοιο  

κριθεί απαραίτητο, ύστερα από υπόδειξη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας,  και στους υπόλοιπους 

οδικούς άξονες αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά. 

9.  Δυνατότητα κατάθεσης προσφορών για μέρος των προκηρυσσόμενων ποσοτήτων: όχι (η 

προσφορά των διαγωνιζόμενων αφορά ολόκληρο το έργο). 

10. Διάρκεια της σύμβασης: 3 (τρία) έτη από την υπογραφή της σύμβασης 

11.  Διεύθυνση και σημείο επαφής απ’ όπου μπορεί να διατεθεί το κείμενο της διακήρυξης καθώς 

και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης:  στο ΚΗΔΜΗΣ στον ειδικό,  δημόσια προσβάσιμο χώρο 

“ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην 

ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (Περιφέρεια Αττικής), site@patt.gov.gr. Τυχόν άλλες 

πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό θα δίνονται από την Δ/νση Τεχνικών Έργων 

Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων, Εθνικής Αντιστάσεως 2 (1ος όροφος), 

Πειραιάς Τ.Κ. 185 31 και Ακτή Ποσειδώνος 14-16 (2ος και 3ος όροφος), Πειραιάς  Τ.Κ. 185 31, 

μέχρι και την 4-6-2018.  

Πληροφορίες κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας από τους αρμόδιους υπαλλήλους κα Σ. 

Μαργιόλη τηλ:  213 2073 745 και κα Β. Αλιμπέρτη τηλ.: 213 2073 781 και fax: 213 2073 733 

(γραμματεία) ή από τoν κ. I. Σεφτελή, τηλ.: 213 2073 747.  

13.  Προϋπολογισμός της Σύμβασης: τριακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες ευρώ (2.950.000,00 €) (με 

αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) που κατανέμεται στα παρακάτω τμήματα: 

 Δαπάνη Εργασιών    
  :  1.667.324,44€ 
 Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου 18% (Γ.Ε.+Ο.Ε.) :        300.118,40€ 

Απρόβλεπτα :      295.116,43€ 

Αναθεώρηση :         2.472,99€ 

Απολογιστικές εργασίες :         96.610,17€ 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου 18% Απολογιστικών (Γ.Ε.+Ο.Ε.) :       17.389,83€  

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας :      570.967,74€ 

14.      Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 

 πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που 

 ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του 

υποσυστήματος. 

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται 

να   διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής 

υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 

παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αρ. 83010/4098/26-7-2017 (2710 Β). 

15. Ημερομηνία και ώρα λήξης προθεσμίας κατάθεσης ή αποστολής των προσφορών: 8-6-2018,  

       ημέρα Παρασκευή έως τις 10:00 π.μ. 

16.  Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, και πριν την ηλεκτρονική 
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αποσφράγιση, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στους προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο 

συμμετεχόντων, όπως αυτός παράγεται από το Υποσύστημα. 

17.  Στη συνέχεια, τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται 

στο άρθρο 18 της παρούσας,  προβαίνουν σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του  υποφακέλου 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου “Οικονομική Προσφορά”. Στον 

ηλεκτρονικό χώρο             «Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού», αναρτάται από την 

Επιτροπή Διαγωνισμού ο σχετικός               κατάλογος μειοδοσίας,  προκειμένου να λάβουν 

γνώση οι προσφέροντες. 

18.  Βασικοί όροι συμμετοχής των υποψηφίων: Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές: 

 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:   

α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που  τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 2η τάξη και άνω για έργα  κατηγορίας «ΟΔΟΠΟΙΙΑ» 

προϋπολογισμού 1.399.120,74€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα,) και στην 2η 

τάξη και άνω για έργα  κατηγορίας «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ» προϋπολογισμού 

977.438,53€  (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα,  απολογιστικά ΓΕ & ΟΕ 

απολογιστικών).. 

β) 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 σε αυτούς και σε τάξη 

και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ) Προερχομενες απο ως ανωτερω β΄ κρατη, στα οποια δεν τηρουνται επισημοι καταλογοι 

αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με 

το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

20.    Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής των υποψηφίων: Δεν υπάρχουν ειδικοί όροι για τη συμμετοχή 

στο Διαγωνισμό, πλέον των αναφερομένων στην παράγραφο 22 της Διακήρυξης. 

21.  Εγγυήσεις που απαιτούνται για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό: για την έγκυρη συμμετοχή 

στον διαγωνισμό κατατίθεται από κάθε διαγωνιζόμενο εγγυητική επιστολή συμμετοχής 

ποσού σαράντα επτά χιλιάδες πετακόσια ογδόντα ευρώ (47.580€). Οι εγγυητικές 

επιστολές απευθύνονται στην Περιφέρεια Αττικής και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης 

κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της.  Ο χρόνος ισχύος της δεν 

πρέπει να είναι μικρότερος των δέκα (10) μηνών από την ημερομηνία δημοπράτησης. 

22.  Χρηματοδοτική και οικονομική επάρκεια των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων:  δεν απαιτείται. 

23.  Για τους Έλληνες εργολήπτες η τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται από την εγγραφή στην 

αντίστοιχη  τάξη και κατηγορία του Μητρώου.  

Αποκλειστικά οι αλλοδαπές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις της παρ. 21.1.γ της Διακήρυξης της 

Δημοπρασίας, που δεν είναι γραμμένες σε επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων εργοληπτών, 

θα πρέπει, να αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει αντίστοιχα έργα του προϋπολογισμού, της 
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τάξης και των κατηγοριών του δημοπρατούμενου και να προσκομίσουν κατάλογο 

εκτελεσμένων έργων κατά την τελευταία πενταετία, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά καλής 

εκτέλεσής τους, από τα οποία στοιχεία αποδεικνύεται ότι έχουν εκτελέσει παρόμοια ποιοτικά 

και ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. Τα πιστοποιητικά αυτά αναφέρουν την αξία, το 

χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των έργων και διευκρινίζουν αν τα έργα εκτελέστηκαν κατά 

τους κανόνες της τέχνης και αν περατώθηκαν κανονικά. 

24.  Ειδικά στοιχεία που απαιτούνται ως τεχνικές προδιαγραφές: Δεν υπάρχουν ειδικά στοιχεία 

που απαιτούνται ως τεχνικές προδιαγραφές. 

25.  Χρονικό διάστημα που ο προσφέρων δεσμεύεται με την προσφορά του: Κάθε υποβαλλόμενη 

προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό για διάστημα εννέα (9) μηνών από 

την ημερομηνία υποβολής της. 

26.  Δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών προσφορών: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές 

προσφορές. 

27.  Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής: Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΚΑΕ 

9781.07.042 της Περιφέρειας Αττικής (αρ. πρωτ. 2959/03.01.2018 (ΑΔΑ: 6ΤΩΓ7Λ7-2Φ0) 

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Περιφέρειας Αττικής). Οι πληρωμές θα γίνονται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 σε ευρώ. Δεν προβλέπεται η χορήγηση 

προκαταβολής στον ανάδοχο, ούτε πριμ ταχύτερης παράδοσης έργου. 

28.  Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης προς δημοσίευση στο ΚΗΔΜΗΣ: 8-5-2018. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ 
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