
 
  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ 1ο –ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ & ΜΕΛΕΤΩΝ  

  
Καλλιθέα,   19  / 10 / 2018. 
 Αρ. Πρωτ.  ΔΔΜΥ: oικ.  13257 

 
Ταχ. Δ/νση         :Π. Τσαλδάρη 15 
Ταχ. Κώδικας    : 176 76 Καλλιθέα 
Πληροφορίες     : Α. Μένη – Α. Γαϊτάνου 
Τηλέφωνο          : 210 - 9094112 
FAX                    : 210 - 9219945 

 
ΠΡΟΣ: 

 
Διεύθυνση Πληροφορικής Περιφέρειας Αττικής  
 (e-mail:site@patt.gov.gr) 

 Κοιν.: 
 

1. Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών  
Κας Σαπουνά  (με  περίληψη)  

     email: id.ergon@patt.gov.gr 
2. Γρ. Αναπλ. Γενικού Δ/ντή Αναπτυξιακού 

Προγραμματισμού, Έργων & Υποδομών  
    κ. Ευστρ. Παγωτέλη 
    email: gdyp@patt.gov.gr 
3. ΣΑΤΕ (με  περίληψη) 
     email:  info@sate.gr 
4. ΠΕΔΜΕΔΕ (με περίληψη) 
     email: info@pedmede.gr 
      

 
ΘΕΜΑ: Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης για την ανάθεση του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 
15.000.000,00€, (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 
 
 
 
Παρακαλούμε για την ανάρτηση  της  Περίληψης Διακήρυξης  για την ανάθεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», 
συνολικού προϋπολογισμού 15.000.000,00€, (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).,  στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής,  
την οποία και επισυνάπτουμε . 

 
 
 

 
Συνημμένα: Η Αν. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
Περίληψη Διακήρυξης   
 
 
 

 

Εσωτερική Διανομή  
1. Γρ. Δ/ντή (με περίληψη διακήρυξης) ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
2. Χ.Α. Πολ. Μηχανικός 
3. Τμ. Προγρ/τος &  Μελετών  
4. Φ.Ε.   
 
 
 
 
 
 
 

 
  

ΑΔΑ: ΩΑΦ47Λ7-ΙΩΗ



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (Δ.Δ.Μ.Υ.) 
 

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 Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Δημόσιο 
Μειοδοτικό Διαγωνισμό, “με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης” (άρθρο 95 παρ.2α του Ν.4412/2016), για την ανάθεση 
του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 15.000.000,00€, (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Κωδικοί CPV: 45233141-9, 45233142-6, 45233210-4, 
45233220-7, 45233222-1, 45233223-8, 45233251-3, 45233252-0, 45233292-2, 45233280-5, 45233261, 45233221-4, 
44811000-8, 34922000-6, 45232453-2, 45232454-9, 45233229-0, 45233252-0. 

2. Αντικείμενο του έργου είναι η συστηματική συντήρηση της επιφάνειας κυκλοφορίας των οδικών αξόνων  του 
πρωτεύοντος αστικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής η αντιμετώπιση τυχόν επικίνδυνων βλαβών  
που θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια της εργολαβίας, από αστάθμητους παράγοντες αναβαθμίζοντας το επίπεδο 
εξυπηρέτησης των εποχούμενων στους  πλέον  σημαντικούς  και επιβαρυμένους  άξονες κυκλοφορίας αρμοδιότητας 
Α τμ. Συντ.& Κατασκευών της Δ.ΔΙ.Μ.Υ, Περιφέρειας Αττικής  

3. Στο διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν: 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΜΕΕΠ «ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ» & 
«ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ »   και που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I 
της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε 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. 
 
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσηςi 
 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  
και 3 (β) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016. 
 

4. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος (α/α 
ΕΣΗΔΗΣ: 75493) 

 
5. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην 
Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 83010/4098/26-07-2017 (ΦΕΚ Β' 
2710/2-8-2017) Κοινή Υπουργική Απόφαση "Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων 
Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και μόνο στην ανοικτή 
διαδικασία του άρθρου 27 σχετικά με τη χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)". 
 

6. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών είναι η 20η/11/2018, ώρα 10:00π.μ 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς 
στο Σύστημα. 

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης είναι η 26η /11/2018, ώρα 10:00 π.μ. 
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7. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις, 
σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές υποβάλλονται μέχρι και δέκα (10) ημέρες πριν από την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών (και παρέχονται από την Υπηρεσία μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν από την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό 
τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής συμμετοχής ποσού 241.935,00 Ευρώ. Σε 
περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας ή ένωσης πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της. Η εγγύηση 
πρέπει να έχει χρόνο ισχύος τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών 
που ορίζεται για διάστημα εννέα (9) μηνών, ήτοι μέχρι τις 20/09/2019. 

9. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις της Σ.Α.Ε.Π. 585 του Π.Δ.Ε. Περιφέρειας Αττικής (κωδικός έργου 
2017EΠ58500007) και το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Αττικής. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

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

11. Το κείμενο της περίληψης διακήρυξης της δημοπρασίας θα δημοσιευτεί και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της 
Περιφέρειας Αττικής: www.patt.gov.gr στην υποενότητα: Δημοπρατήσεις Τεχνικών Έργων της ενότητας: Έργα.               

Σημείωση: Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της διακήρυξης αποστάλθηκε ήδη στην υπηρεσία Επίσημων 
Εκδόσεων της Ε.Ε. την 17η /  10 / 2018.                                                                

                                                                

 
O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής 

 
 
 

Χρήστος Λ. Καραμάνος 
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