
                                               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

Ταχ. ∆/νση: 17
ο 
Χλµ. Λ. Μαραθώνος 

Ταχ. Κώδικας: 15351 Παλλήνη 

Πληροφορίες: Σ. Μελιτσοπούλου 

Τηλέφωνο: 213-2005149 

Fax: 213-2005151 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ 3/2016 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

Η Περιφέρεια Αττικής-Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, µετά από την υπ΄αριθµ. 

662/2016 απόφαση της Oικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής περί έγκρισης 

των όρων και του σχετικού τεύχους της παρούσας διακήρυξης 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

Ηλεκτρονικό ∆ηµόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης  τη 

συνολικά χαµηλότερη προσφερόµενη τιµή σε ευρώ για την  ανάθεση εργασιών αποψίλωσης 

ξερής και χλωρής φυτικής βλάστησης για πρόληψη πυρκαγιών, καθαρισµού ερεισµάτων, 

καθώς και φύτευση, συντήρηση πρασίνου σε οδούς  αρµοδιότητας Π.Ε.Α.Α έτους 2016, 

προϋπολογισµού 84.993,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. (69.100,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.), 

όπως αναλυτικά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ (Τεχνικές Προδιαγραφές) που 

αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της ∆ιακήρυξης αυτής. 

      Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική 

ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε 

ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο 

άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» και στο Π.∆. 118/07.  

 
Ο εν λόγω διαγωνισµός θα διεξαχθεί ως εξής: 

Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 25 -4 - 2016. 

Καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 9 - 5 - 2016 και ώρα 15: 00 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας υποβολής των προσφορών δεν 

υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα.  

 

Όλοι οι όροι του διαγωνισµού και οι σχετικές λεπτοµέρειες αναφέρονται στην αναλυτική 

διακήρυξη η οποία είναι διαθέσιµη στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής 

(http://www.patt.gov.gr), στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του E.Σ.Η.∆Η.Σ & 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Κ.Η.Μ.∆Η.Σ www.eprocurement.gr  .  

Οι προσφορές πρέπει να είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές  της εν 

λόγω διακήρυξης.  

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:  

1. Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά. 
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2. Ενώσεις προσώπων φυσικών ή / και νοµικών, ηµεδαπών ή αλλοδαπών πληρούν τους όρους 

που αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 2 της υπ΄αριθ. 3/2016 διακήρυξης και τις ελάχιστες 

προϋποθέσεις συµµετοχής- κριτήρια χρηµατοοικονοµικής επάρκειας που αναφέρονται στο 

άρθρο 2.3.α, β, και γ της παρούσας διακήρυξης. 

3. Συνεταιρισµοί, ηµεδαποί ή αλλοδαποί, που δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο 

αντικείµενο της υπ΄αριθ. 3/2016 διακήρυξης, πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο 

άρθρο 2 παρ. 2 της υπ΄αριθ. 3/2016 διακήρυξης και τις ελάχιστες προϋποθέσεις 

συµµετοχής- κριτήρια χρηµατοοικονοµικής επάρκειας που αναφέρονται στο άρθρο 2.3.α, β, 

και γ της υπ΄αριθ. 3/2016 διακήρυξης. 

4. Κοινοπραξίες προσώπων φυσικών ή / και νοµικών, ηµεδαπών ή αλλοδαπών, που 

δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο αντικείµενο της υπ΄αριθ. 3/2016 διακήρυξης, 

πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 2 της υπ΄αριθ. 3/2016 διακήρυξης 

και τις ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής- κριτήρια χρηµατοοικονοµικής επάρκειας που 

αναφέρονται στο άρθρο 2.3.α, β, και γ της υπ΄αριθ. 3/2016 διακήρυξης. 

 

  Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους επί εκατόν είκοσι (120) ηµέρες από 

την επόµενη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών.    

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑ∆ΕΚΤΗ. 

     Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής 
υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.-∆ιαδικτυακή πύλη  
www.promitheus.gov.gr 
    

 Κάθε προσφορά συµµετοχής στο διαγωνισµό θα συνοδεύεται υποχρεωτικά και επι ποινή 

αποκλεισµού µε εγγυητική συµµετοχής, µε ποσό που θα καλύπτει το 2% της προεκτιµώµενης 

αξίας  της σύµβασης εκτός Φ.Π.Α. ήτοι χίλια τριακόσια ογδόντα δύο  ευρώ  (1.382,00 €).  

    ∆ε γίνεται δεκτή προσφορά της οποίας η εγγύηση συµµετοχής υπολείπεται και στο 

ελάχιστο του ως άνω απαιτούµενου ποσοστού 2%. 

 Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη 

του χρόνου ισχύος της προσφοράς, σύµφωνα µε το άρθρο 157 του Ν.4281/2014. 

     ∆εν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.  

        

 Περίληψη της ∆ιακήρυξης δηµοσιεύεται   σε δύο (2)  τουλάχιστον οικονοµικές εφηµερίδες  

(Ναυτεµπορική και Γενική ∆ηµοπρασιών), σε µία (1)  τοπική   εφηµερίδα(Αττικό Βήµα) και στην      

Εφηµερίδα της Κυβέρνησης . 

            Αντίτυπα των γενικών όρων του διαγωνισµού καθώς και τυχόν διευκρινίσεις σχετικά 

µε τους όρους της ∆ιακήρυξης παρέχονται από την Υπηρεσία µας (17ο χλµ Λ. Μαραθώνος, 

Παλλήνη, e-mail:promanat@patt.gov.gr, fax: 213 2005151, αρµόδια υπάλληλος  Σωτηρία 

Μελιτσοπούλου, τηλ: 213 200 5149). 

     ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές θα δίνονται από την κα  Α. 

Παναγιώτου τηλ: 213 200 5325.  

 
 
 
     
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ 
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