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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
(ως προς τον προϋπολογισμό) 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
 

1. H ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ προκηρύσσει Διαγωνισμό, σύμφωνα με 
το άρθρο 27 του Ν.4412/2016 και με σύστημα υποβολής προσφοράς των διαγωνιζομένων σύμφωνα 
με το άρθρο 95, παρ.5 του ίδιου νόμου, για την επιλογή αναδόχου για την «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΝΤΟΣ 
ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ» συνολικού 
προϋπολογισμού (600.000,00€) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
  
 
2.  Αντικείμενο της σύμβασης  είναι ο καθαρισμός ρεμάτων των περιοχών εντός των διοικητικών 
ορίων Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς & Νήσων, δηλαδή στους Δήμους Σαλαμίνας, Αίγινας, 
Πόρου, Τροιζηνίας-Μεθάνων, Αγκιστρίου, Ύδρας, Σπετσών, Κυθήρων, Περάματος, Κερατσινίου, 
Κορυδαλλού, Νίκαιας και Πειραιά και συγκεκριμένα η απομάκρυνση από την κοίτη και τα πρανή των 
ρεμάτων, των φερτών υλικών, ήτοι αργών λίθων εν γένει, σκύρων, χαλίκων, άμμου, ξύλων, 
σκουπιδιών, κορμών δέντρων,  τα οποία μεταφέρονται με το νερό και φράζουν κρίσιμα σημεία των 
ρεμάτων χωρίς να γίνει οποιαδήποτε μεταβολή στην αρχική διατομή του ρέματος, ο καθαρισμός 
οχετών προκειμένου να ελευθερωθεί η διατομή για την απρόσκοπτη ροή των υδάτων και ο 
καθαρισμό της αυτοφυούς βλάστησης. Περιλαμβάνει ακόμη εργασίες για την ανακατασκευή 
αποξηλωθέντων συρματοκιβωτίων   σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία. 
 
3. Ο συνολικός προϋπολογισμός της παροχής υπηρεσίας ανέρχεται σε (600.000,00 €), που 
αναλύεται σε: 
     Δαπάνη Εργασιών:  483.870,97 Ευρώ 
     Φ.Π.Α.(24%)         :  116.129,03 Ευρώ 
 
4. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο 

άρθρο 86 του Ν. 4412/2016. 
 
5. Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο. 
 
6. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή Ενώσεις αυτών  
που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα τεύχη 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, 
δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων. 

 
7. Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση  μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στη διεύθυνση 
www.patt.gov.gr (στην διαδρομή Ενημέρωση – Διαγωνισμοί – Δημοπρατήσεις Τεχνικών Έργων) ή 
στο τηλ. +030 213 2073 782 κ. Κοντογιάννης   
 
8. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι 21/08/2018 και ώρα 13:00 π.μ. 
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
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Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως 
άνω συστήματος,   
 
9.   Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που 
ανέρχεται στο ποσό των 9.677,00 ευρώ (εννέα χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ).  
 
10. Η παροχή υπηρεσίας χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Αττικής και είναι ενταγμένο 
ως υποέργο στην ΣΑΕΠ585 με κωδικό 2014ΕΠ58500040 και τίτλο «Καθαρισμός ρεμάτων 
περιφερειακών ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων ΑΝΤ15»  και υπόκειται στις κρατήσεις που 
προβλέπονται για τις παροχές υπηρεσιών αυτές. 
 
11. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δέκα οκτώ (18) μήνες και αρχίζει από 

την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 
 
12. Η προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην 
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η περίληψη της παρούσας Διακήρυξης 
δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016. 
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται: 

 στο δικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) στην ηλεκτρονική διεύθυνση, www.eprocurement.gov.gr, 

 στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.,  http://www.promitheus.gov.gr, καθώς και  
 στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής www.patt.gov.gr. 

 
 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ 
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