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Αθήνα, 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ταχ. Δ/νση    : Λ. Συγγρού 80-88
Ταχ. Κωδ: 117.41
FAX: 213 2065003
Πληροφορίες: Προϊστάμενος Δ/νσης
Τηλέφωνο    : 2132065329

ΠΡΟΣ:   
Υπουργείο Υποδομών   και 
Μεταφορών
Γενική Γραμματεία Υποδομών

 

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης της παροχής υπηρεσίας «Υπηρεσίες συλλογής και 
αποτύπωσης γεωαναφερόμενων στοιχείων της αστικής επίπλωσης-περιουσίας του οδικού 
δικτύου της Περιφέρειας Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 914.360,40€ (πλέον  ΦΠΑ 24%).

Η Περιφέρεια Αττικής προκηρύσσει  διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία (για τη σύναψη δημοσίων 
συμβάσεων τεχνικών υπηρεσιών άνω των ορίων του Ν.4412/2016) για την παροχή υπηρεσίας «Υπηρεσίες 
συλλογής και αποτύπωσης γεωαναφερόμενων στοιχείων της αστικής επίπλωσης-περιουσίας του οδικού 
δικτύου της Περιφέρειας Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 914.360,40€ (πλέον  ΦΠΑ 24%).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται 
στην εκπόνηση μελετών της κατηγορίας 16 και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) 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) 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 ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  
Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 30/9/2020 ημέρα   Τετάρτη 
και ώρα 14.00.
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών: 6/10/2020 ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10.00 π.μ.
Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε δεκαοκτώ  (18)  

μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 
Για την συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης 18.287,21€,  η οποία εκδίδεται από 
πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη- μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το 
δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηματικού ποσού. 
 Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 
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επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι διαγωνιζόμενοι για τη συμμετοχή τους υποβάλλουν το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 

(ΕΕΕΣ).
Χρόνος ισχύος προσφορών: 13 μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των 
προσφορών.
 Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
 βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με 
κωδικό  2018ΕΠ08500031, σύμφωνα με την με αρ.πρωτ. 78137/23-7-2020 (ΑΔΑ : ΨΒ6Η46ΜΤΛΡ-ΦΒΡ) 
Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η υπηρεσία θα εκτελεστεί στην Περιφέρεια Αττικής.

Το παρόν δημοσιεύεται  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 άρθρο 221 παρ. 10 . 

                                                                             Ο  ΠΡΟIΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

                   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 


