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ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΗ 9/2015 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 
 

Η Πεξηθέξεηα Αηηηθήο-Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Αλαηνιηθήο Αηηηθήο, κεηά από ηελ 
ππ΄αξηζκ. 2271/2015 απόθαζε ηεο Oηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο  
 
 

ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ 
 

Ηιεθηξνληθό Γεκόζην Αλνηθηό Μεηνδνηηθό Γηαγσληζκό με κπιηήπιο καηακύπωζηρ ηη 
ζςνολικά σαμηλόηεπη πποζθεπόμενη ηιμή ζε εςπώ γηα ηνλ θαζαξηζκό θξεαηίσλ 
πδξνζπιινγήο-ζπλδεηεξίσλ αγσγώλ ησλ νδώλ αξκνδηόηεηαο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο 
Αλαηνιηθήο Αηηηθήο, πξνϋπνινγηζκνύ 125.000,00 εςπώ ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ (ήηοι 
101.626,01 εςπώ μη ζςμπεπιλαμβανομένος Φ.Π.Α.), όπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζην 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄ (Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο), πνπ απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο Γηαθήξπμεο 
απηήο. 
Ο ελ ιόγσ δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί κε ζύληκεζε πξνζεζκηώλ, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην 
άξζξν   10 ηνπ  Π.Γ. 118/2007. 
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη από ηνπο εγγεγπαμμένοςρ νηθνλνκηθνύο θνξείο ειεθηξνληθά 
κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ E..Η.ΓΗ., κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία θαη ώξα ζηελ Διιεληθή γιώζζα, ζε ειεθηξνληθό θάθειιν, ζύκθσλα κε ηα 
αλαθεξόκελα ζην Ν.4155/13 (ΦΔΚ/Α/29-5-2013), ζην άξζξν 11 ηεο  Τ.Α. Π1/2390/2013 
(ΦΔΚ/Β/2677/21-10-2013) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνύ 
πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..)»,  ζην Π.Γ. 118/2007. 
Ηκεξνκελία έλαξμεο ππνβνιήο πξνζθνξώλ: 13-11- 2015. 
Καηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ώξα ππνβνιήο πξνζθνξώλ: 22-11-2015 θαη ώξα 15 :00. 
Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ώξαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ δελ 
ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην ύζηεκα.  
Όινη νη όξνη ηνπ δηαγσληζκνύ θαη νη ζρεηηθέο ιεπηνκέξεηεο αλαθέξνληαη ζηελ αλαιπηηθή 
δηαθήξπμε ε νπνία είλαη δηαζέζηκε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο 
(http://www.patt.gov.gr), ζηε δηαδηθηπαθή πύιε www.promitheus.gov.gr ηνπ E..Η.ΓΗ. & 
ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ηνπ Κ.Η.Μ.ΓΗ. www.eprocurement.gr  .  
Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα είλαη ζύκθσλεο κε ηνπο όξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο  ηεο ελ 
ιόγσ δηαθήξπμεο.  
 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό έρνπλ:  

 Φπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά. 

 Δλώζεηο πξνκεζεπηώλ πνπ ππνβάινπλ θνηλή πξνζθνξά. 

 πλεηαηξηζκνί.  

 Κνηλνπξαμίεο. 

Παλλήνη    4  / 11/ 2015 
 
Aπιθμ. ππωη.:  Σ.Σ.οικ.  
212325 
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         Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο δηαγσληδόκελνπο επί εκαηόν είκοζι (120) 
ημέπερ  από ηελ επόκελε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ. 
 
Κάζε πξνζθνξά ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό θα ζςνοδεύεηαι ςποσπεωηικά από εγγςηηική 
επιζηολή ζςμμεηοσήρ, πνζνύ ύςνπο 2.032,52 εςπώ 
         
  Δε γίνεηαι δεκηή πποζθοπά ηηρ οποίαρ η εγγύηζη ζςμμεηοσήρ ςπολείπεηαι θαη ζην 
ειάρηζην ηνπ σο άλσ απαηηνύκελνπ πνζνύ. 
        
  Η εγγύεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρύεη για ηοςλάσιζηον ηπιάνηα (30) ημέπερ μεηά ηη λήξη 
ηος σπόνος ιζσύορ ηηρ πποζθοπάρ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 157 ηνπ Ν.4281/2014. 
      
 Ηκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πεξίιεςεο ηεο Γηαθήξπμεο ζε δύν (2) εκεξήζηεο νηθνλνκηθέο 
εθεκεξίδεο επξείαο θπθινθνξίαο (Ναπηεκπνξηθή θαη Γεκνπξαζηώλ & Πιεηζηεξηαζκώλ) θαη ζε 
κία (1)  ηνπηθή   εθεκεξίδα (Αηηηθό Βήκα) ζηηο 6-11-2015  
Ηκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πεξίιεςεο ηεο Γηαθήξπμεο ζηελ εθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο ζηηο  
6-11-2015. 
     Η δηαθήξπμε δηαηίζεηαη θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ ζηε δηεύζπλζε 
http://www.patt.gov.gr 
            Αληίηππα ησλ γεληθώλ όξσλ ηνπ δηαγσληζκνύ θαζώο θαη ηπρόλ δηεπθξηλίζεηο 
ζρεηηθά κε ηνπο όξνπο ηεο Γηαθήξπμεο παξέρνληαη από ηελ Τπεξεζία καο (17ν ρικ Λ. 
Μαξαζώλνο, Παιιήλε, e-mail:promanat@patt.gov.gr, fax: 213 2005151, αξκόδηνο 
ππάιιεινο  Κνληόπνπινο Αιέμαλδξνο, ηει: 213 200 5155, σηεξία Μειηηζνπνύινπ ηει: 
213 200 5149). 
     Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ζα δίλνληαη από ηνλ θ. 
Ψαξνκηραιάθε  Γεώξγην,  ηει: 213 2005333 & 213 2005324, fax: 213 2005359.  
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