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OIKONOMIKH EΠΙΤΡΟΠΗ

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

Ο  Πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  της  Περιφέρειας  Αττικής,  προκηρύσσει  Δημόσιο  Ανοικτό
Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.Δ.Α»,  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
«ΔΗΜΟΣΙΕΣ  ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ  ΕΡΓΩΝ,  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ  ΟΔΗΓΙΕΣ  2014/24/ΕΕ  ΚΑΙ
2014/25/ΕΕ), με το σύστημα προσφοράς «επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα εργασιών», σύμφωνα
με το άρθρο 95 παρ.2α του Ν.4412/2016.

Ο  προϋπολογισμός  δημοπράτησης  του  έργου  είναι:  600.000,00€  (με  αναθεώρηση  και  ΦΠΑ:  24%)  και
χρηματοδοτείται,  από  ίδιους  πόρους  της  Περιφέρειας  Αττικής  με  ΚΑΕ:9781.06.023  και  αναλύεται   σε:
332.768,20€  για  δαπάνη  εργασιών,  59.998,28€  για  ΓΕ  & ΟΕ,  58.899,97€  για  απρόβλεπτα,  15.985,45€  για
απολογιστικές εργασίες (με ΓΕ & ΟΕ), 16.319,07€ για αναθεώρηση και 116.129,03 για ΦΠΑ 24%.

Ο Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός και η επιλογή αναδόχου, θα γίνουν σύμφωνα με τη νομοθεσία, που
αναφέρεται στο άρθρο 7 της διακήρυξης, καθώς και με τους όρους της διακήρυξης.

Κριτήριο, για την ανάθεση της σύμβασης, είναι η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική
άποψη, προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση, στα έγγραφα της σύμβασης,
στον ειδικό,  δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί  διαγωνισμοί», της πύλης:  www.promitheus.gov., στο
ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής: www.patt.gov.gr. 

Εφόσον  ζητηθούν  εγκαίρως,  ήτοι  έως  και  τις  27/6/2022,  η  αναθέτουσα  αρχή  παρέχει  σε  όλους  τους
προσφέροντες, που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικά
με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο έως στις   1/7/2022.

Ο Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου CPV είναι: 45316110-9 
Οι  προσφορές  υποβάλλονται,  από  τους  ενδιαφερομένους  ηλεκτρονικά,  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης:

www.promitheus.gov.gr  του  ΕΣΗΔΗΣ.  Εντός   τριών (3)  εργάσιμων ημερών,  από την  ηλεκτρονική  υποβολή,
προσκομίζεται  υποχρεωτικά, από τον οικονομικό  φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και  σε
σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

Μόνο ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών, γίνεται δεκτή.
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό, κατά τη διάταξη του άρθρου

97 του Ν.4412/2016, για διάστημα δεκατριών (13) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
των προσφορών.

Ως ημερομηνία και  ώρα λήξης,  της προθεσμίας  υποβολής  των προσφορών ορίζεται  η  6/7/2022,  ημέρα
Tετάρτη και  ώρα 11:00π.μ  και  μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας,  δε υπάρχει
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ως  ημερομηνία  και  ώρα  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  των  προσφορών,  ορίζεται  η  11/7/2022,  ημέρα
Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

Αν για λόγους ανωτέρας βίας, ή για τεχνικούς λόγους, δε διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα
ημέρα, ή αν μέχρι την ημέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική
ημερομηνία αντίστοιχα, μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής και η
οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ», πέντε (5) τουλάχιστον

ΑΔΑ: 6ΣΥΥ7Λ7-3Ω1



εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής,
εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί  διαγωνισμοί» της πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των
προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζόμενων κατά τα
λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας: Η/Μ ΕΡΓΩΝ 1η τάξη
και άνω και που είναι εγκατεστημένοι 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 ένωσης.
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.
Δεν  απαιτείται,  από  τις  εν  λόγω  ενώσεις  να  περιβληθούν  συγκεκριμένη  νομική  μορφή  για  την  υποβολή
προσφοράς. Σε περίπτωση, που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος, η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια, που
να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).
Η διάρκεια σύμβασης του έργου ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες και αρχίζει, από την ημερομηνία υπογραφής
της σύμβασης.  
Για  τη  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό,  απαιτείται  η  κατάθεση,  από  τους  συμμετέχοντες  οικονομικούς  φορείς,
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 9.678,00€, κατά τους όρους του άρθρου 72
παρ. 1(α) του Ν. 4412/2016 και θα έχει ισχύ δεκατρείς (13) μήνες και τριάντα (30) ημέρες, από την ημέρα λήξης
της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, ήτοι έως  5/9/2023. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων,
η  εγγύηση  συμμετοχής  περιλαμβάνει  και  τον  όρο,  ότι  η  εγγύηση  καλύπτει  τις  υποχρεώσεις  όλων  των
οικονομικών φορέων, που συμμετέχουν στην ένωση.
Λόγοι αποκλεισμού ισχύουν, σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 22Α της Διακήρυξης.
Θα πρέπει να κατατεθεί επίσης, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).
Όλα τα τεύχη της μελέτης (Διακήρυξη, Ε.Σ.Υ., Προϋπολογισμός κ.λπ.), είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της
Περιφέρειας Αττικής (www.patt.gov.gr – Ενημέρωση-Διαγωνισμοί- Δημοπρατήσεις Τεχνικών Έργων).
Απαραίτητες πληροφορίες δίδονται στο τηλέφωνο: 213 1601 385-387.
Η παρούσα  προκήρυξη  δημοσιεύεται  στο  ΚΗΜΔΗΣ,  στον  ελληνικό  τύπο,  σύμφωνα με  το  άρθρο 66  του  Ν.
4412/2016, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής και αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΠΠΑΣ
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