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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  
 

Ο Ειδικός Διαβαθµιδικός Σύνδεσµος Νοµού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) προκηρύσσει ανοικτό 
διαγωνισµό, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 95/2015 Απόφαση της Εκτελεστικής 
Επιτροπής, για την ανάθεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ», 
προϋπολογισµού 5.400.000,00 Ευρώ (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 και των τευχών δηµοπράτησης του εν 
θέµατι έργου.  
 
1. Δικαιούµενοι συµµετοχής: 

- Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες:   
α. Είναι εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη 
Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στις ακόλουθες τάξεις και κατηγορίες: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕ 

ΕΥΡΩ 
ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ 

ΤΑΞΕΙΣ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ: 682.757,81 1η και άνω 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ: 188.584,89 Α2 και άνω 

ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ: 2.664.024,38 3η και άνω 

ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ: 333.177,43 1η και άνω 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΝΕΡΟΥ - ΥΓΡΩΝ – ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ 
ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: 

431.488,86 1η και άνω 

 
είτε:   
β. προέρχονται 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.) 
ή από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διµερείς συµφωνίες σύνδεσης µε την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες έχουν κυρωθεί µε σχετική Απόφαση του αρµόδιου 
οργάνου της τελευταίας, και το κείµενο των οποίων επιτρέπει ρητώς το άνοιγµα 
των κοινοτικών διαγωνισµών σε υποψηφίους που προέρχονται από αυτές τις 
χώρες, 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., είτε 
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γ. προέρχονται από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσηµοι 
κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει έργα παρόµοια µε το δηµοπρατούµενο, από ποιοτική και ποσοτική 
άποψη. 

- Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και 
γ σε οποιονδήποτε συνδυασµό µεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 
του ΚΔΕ, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199 παρ. 2 γ περ. ββ του Ν. 
4281/2014  (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε 
Εργοληπτική Επιχείρηση θα συµµετέχει στο κοινοπρακτικό σχήµα µε ποσοστό όχι 
µικρότερο του 25% της καλούµενης κατηγορίας και λοιπών περιπτώσεων, ως 
αναφέρονται στο άρθρο 21 της αναλυτικής διακήρυξης. 
2. Το έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς, που θα συµπληρωθεί από τους 
διαγωνιζόµενους, και τα τεύχη δηµοπράτησης, που αναφέρονται στο άρθρο 5.2 µε 
στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 και 8 της Διακήρυξης, διατίθενται από τη Δ/νση 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, οδός ΑΝΤΕΡΣΕΝ 6 & ΜΩΡΑΪΤΗ, Πληροφορίες κα Μαρία 
ΜΑΝΙΑΤΗ ή κος Ιωαν. ΦΩΤΟΣ τηλ.:+30 213 214 83 76/77, υπάρχουν δε αναρτηµένα 
και στην ιστοσελίδα του ΕΔΣΝΑ: www.edsna.gr. Σε κάθε περίπτωση, για την 
υποβολή προσφοράς οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να παραλάβουν τουλάχιστον το 
πρωτότυπο έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς από την ανωτέρω διεύθυνση. 
3. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριµένο από το ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ 
υπόδειγµα τύπου Α.΄ 
4. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 30-06-2015 ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα λήξης 
υποβολής των προσφορών: 10.00π.µ. και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3669/08. 
Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων, θα υποβληθεί µε το µε επί µέρους 
ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08. 5. Κριτήριο για την ανάθεση της 
σύµβασης είναι η χαµηλότερη τιµή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 26 του ν. 
3669/08 Για την έγκυρη συµµετοχή στο διαγωνισµό κατατίθενται από τους 
διαγωνιζόµενους, εγγυητικές επιστολές συµµετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% 
επί του προϋπολογισµού της υπηρεσίας, ποσού 87.804,88 ΕΥΡΩ. 
6. Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει το συµµετέχοντα στο διαγωνισµό κατά 
τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του ΚΔΕ, για διάστηµα εννιά µηνών, από την 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.  
7. Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
και από Εθνικούς Πόρους στα πλαίσια του Ε.Π. «Αττική 2007-2013» MIS 383550. 
8. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο. 
9.Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταµένη Αρχή του 
ΕΔΣΝΑ, ήτοι την Εκτελεστική Επιτροπή 
10. Ηµεροµηνία αποστολής στην Ευρωπαϊκή Ένωση: 29-04-2015 
 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΔΣΝΑ 
 

ΡΕΝΑ ΔΟΥΡΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 


