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             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                               Παλλήνη 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ                    
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ταχ. Δ/νση     :17Ο χλμ Λ. Μαραθώνα
                             153.51 Παλλήνη
Πληροφορίες : Γ. Ψαρομιχαλάκης 
Τηλέφωνο      : 213 2005333
Fax                   : 213 2005359
e-mail: gpsaromichalakis@patt.gov.gr  ΠΡΟΣ :    1. ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ 
                                                                                                              Fax: 210-8215800, Τηλ: 210-8252555

    datarom@otenet.gr
2. ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
    Fax:210 2794687, Τηλ: 210 2710769
    synidisi@otenet.gr 
                                                                              

Θέμα: Δημοσίευση περίληψης διακηρύξεως δημοπρασίας του έργου:  «Ολοκλήρωση 
κατασκευής έργων αποχέτευσης ακαθάρτων κυρίως οικισμού Καλυβίων και 
Κουβαρά», προϋπολογισμού 5.500.000,00 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

Σας στέλνουμε συνημμένα περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας του έργου που αναφέρεται στο 
θέμα, συνολικής δαπάνης 5.500.000,00 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. και παρακαλούμε για την 
δημοσίευση αυτής το αργότερο μέχρι και την  17/07/2020.

Το σχετικό τιμολόγιο καθώς και τρία (3) φύλλα της εφημερίδας που θα δημοσιευθεί η σχετική 
διακήρυξη παρακαλούμε να αποσταλούν στην Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας 
Ανατολικής Αττικής ( 17ο χλμ. Λ. Μαραθώνος 153 51 Παλλήνη).

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
Περίληψη Διακήρυξης
                                                                                                 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ  ΔΙΑΝΟΜΗ                Ο Αν. Διευθυντής Τεχνικών Έργων
1. κ. Δ/ντής                                                     
2. Τ.Υ.Ε.Λ.Ε.
3. Χ. Α.               ΑΣΠΡΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4.Φ.Μ. (Γ. Ψαρομιχαλάκης)                                   ΠΕ – Α΄ 
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                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 15-17                                                         
Ταχ. Κώδικας : 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: : 213 2063776
                                                            

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο 
Μειοδοτικό Διαγωνισμό, “με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης” (άρθρο 95 παρ. 2(α) του 
Ν.4412/2016), για την ανάθεση του έργου: «Ολοκλήρωση κατασκευής έργων αποχέτευσης 
ακαθάρτων κυρίως οικισμού Καλυβίων και Κουβαρά», προϋπολογισμού 5.500.000,00€ 
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Το έργο θα εκτελεσθεί Το έργο θα εκτελεσθεί στους οικισμούς Καλυβίων και Κουβαρά της 
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. 
3. Στο διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν: 
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 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. 
Οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν είτε μεμονωμένα είτε ως μέλη ένωσης. 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 
και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. 
4.  Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια:

i) Κάθε μεμονωμένος προσφέρων οικονομικός φορέας πρέπει να διαθέτει, κατ’ ελάχιστον:
Ίδια Κεφάλαια: 750.000 €
Πάγια: 150.000 €
Ακίνητα (30 % επί του ορίου παγίων): 45.000 €
Μηχανολογικός Εξοπλισμός (30 % επί του ορίου παγίων): 45.000 €
Δείκτες:
Ίδια Κεφάλαια/ Σύνολο Υποχρεώσεων: >0,4
Κυκλοφορούν Ενεργητικό/ Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις: >0,6

ii) Στην περίπτωση ένωσης της παρ. 3(β) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016, κάθε οικονομικός 
φορέας μέλος της κοινοπραξίας πρέπει να διαθέτει, κατ’ ελάχιστον:

Ίδια Κεφάλαια: 375.000 €
Πάγια: 75.000 €
Δείκτες:
Ίδια Κεφάλαια/ Σύνολο Υποχρεώσεων: >0,4
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Κυκλοφορούν Ενεργητικό/ Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις: >0,6
Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, 
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει.

5. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα:

i) Κάθε μεμονωμένος προσφέρων οικονομικός φορέας πρέπει να διαθέτει, κατ’ ελάχιστον την 
παρακάτω στελέχωση:
2 ΜΕΚ Δ και 2 ΜΕΚ Γ ή
1 ΜΕΚ Δ και 4 ΜΕΚ Γ  ή
2 ΜΕΚ Δ και 1 ΜΕΚ Γ και  2 ΜΕΚ Β ή
1 ΜΕΚ Δ και 3 ΜΕΚ Γ και 2 ΜΕΚ Β, για την κατηγορία των έργων του αρ. 21.

ii) Στην περίπτωση ένωσης της παρ. 3(β) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016, κάθε οικονομικός 
φορέας μέλος της κοινοπραξίας πρέπει να διαθέτει, κατ’ ελάχιστον την παρακάτω στελέχωση:
1 ΜΕΚ Δ και 1 ΜΕΚ Γ για την κατηγορία των έργων του αρ. 21.

6. 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. 
7. 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 117384/26-10-2017 (3821 Β') Κοινή Υπουργική Απόφαση ) 
«Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, 
μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με  χρήση των 
επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
8. Ημερομηνία ανάρτησης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ είναι η 16/07/2020. 
Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 16/07/2020.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών είναι η 28/08/2020, ώρα 12:00π.μ 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 
Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης είναι η 03/09/2020, ώρα 10:00 π.μ. 
9. 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. 
10. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής συμμετοχής ποσού 
88.709,70 €. 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 28/06/2021. 
11. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια Αττικής, με κωδικό ΚΑΕ 
05.072.97750501501 και το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 
12. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δέκα οκτώ (18) μήνες και αρχίζει από την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης. 
13. 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. Πληροφορίες στα τηλ. 2132005333 - 5330.
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14. Το συνολικό κείμενο της Διακήρυξης αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ την 15/07/2020 (κωδικός 
ΑΔΑΜ: 20PROC007030247).

                                           O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
                                  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                               ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΠΠΑΣ 
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