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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: 2208/2018 (47η Συνεδρίαση/02-08-2018) Aπόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 60ΝΒ7Λ7-Φ2Μ). 

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: «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ & ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ».  

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

ασφάλισης του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Πειραιά.  

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι: εργασίες αποξήλωσης των υφιστάμενων  φθαρμένων 

πινακίδων σήμανσης (ρυθμιστικών, αναγγελίας κινδύνου και πληροφορικών και 

αντικατάστασής  τους με νέες  καθώς και σε εργασίες διαγράμμισης με ανακλαστική βαφή των 

οδικών αξόνων (αναδιαγράμμιση αξόνων, οριογραμμών) και διαγράμμιση με θερμοπλαστικό ή 

ψυχροπλαστικό υλικό των διαβάσεων πεζών.  

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

προσφορά των διαγωνιζόμενων αφορά ολόκληρο το έργο). 

10. Διάρκεια της σύμβασης: τέσσερεις (4) μήνες  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 
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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 07-12-2018.  

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 την κ. Λ. Φουφρή, τηλ.: 213 2073 760.  

13.  Προϋπολογισμός της Σύμβασης: διακόσιες χιλιάδες ευρώ (200.000,00 €) (με αναθεώρηση και 

Φ.Π.Α.)  

 

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. 

15. Ημερομηνία και ώρα λήξης προθεσμίας κατάθεσης ή αποστολής των προσφορών: 11-12-2018, 

ημέρα Τρίτη έως τις 10:00 π.μ. 

16.   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 Α2 τάξη και άνω για έργα  κατηγορίας «ΟΔΟΠΟΙΙΑ» 

προϋπολογισμού 160.913,74€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ 18%, απρόβλεπτα). 

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 οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 

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. 

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

διαγωνισμό κατατίθεται από κάθε διαγωνιζόμενο εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού τριών 

χιλιάδων διακοσίων είκοσι έξι ευρώ (3.226,00€). 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.  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. 

23.   Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής: Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΚΑΕ 
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9771.07.001.11 της Περιφέρειας Αττικής (αρ. πρωτ. 809/03-01-2018, ΑΔΑ: ΨΣ5Ψ7Λ7-8Λ) 

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. 

24.  Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης προς δημοσίευση στο ΚΗΔΜΗΣ 15-11-2018. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ 
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