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Ταχ. Κωδικας:15451 Ν Ψυχικό  

Πληροφορίες: Χειλάς Νικόλαος, Καρβούνης Γεώργιος 

Τηλέφωνο: 2132035744-715 

Fax: 2103725728 

Email: nero@attica.gr  
 

           ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

ΦΟΡΕΑΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής/Δνση Υδάτων 

Αρ Διακήρυξης: 1/2017 

Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Γ.Γ. ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Προκηρύσσει  Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό διαγωνισμό  της γενικής υπηρεσίας με τίτλο  

«Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Αττικής, για τα έτη 

2017-2023 & Σύνταξη μητρώου ταυτοτήτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Αττικής για την 

περίοδο 2017-2022 (CPV: 90733100-5)»  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει τιμής.  

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε Τριακόσιες Τριάντα χιλιάδες και εκατόν 

εβδομήντα εννιά ΕΥΡΩ και εβδομήντα έξι λεπτά (330.179,76 ΕΥΡΩ €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

24%. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) 80% και 

από εθνικούς πόρους 20% μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020»  

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:  

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,  

β) 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. 
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Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και μέχρι την 30/12/2023.  

Η διακήρυξη εστάλη προς δημοσίευση στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων την 22/3/2017. 

Η διακήρυξη, είναι διαθέσιμη στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής 

Γραμματείας Εμπορίου, στην επίσημη ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 

www.apdattikis.gov.gr και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται 5.325,48 € (2% του προϋπολογισμού του έργου πλήν ΦΠΑ 24%) 

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για 120 ημερολογιακές ημέρες από την 

επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 28/4/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ.  

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 5/5/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ.  

Για τους λεπτομερείς όρους και για κάθε άλλη σχετική πληροφορία , οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Υδάτων , Μεσογείων 239 & Παρίτση-Νέο Ψυχικό 

στα εξής στοιχεία επικοινωνίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες:  τηλ. 210 3725744-715, fax 

2103725728, email nero@attica.gr. Αρμόδιοι υπάλληλοι: Χειλάς-Διαμαντόπουλος Νικόλαος & 

Καρβούνης Γεώργιος. 

                                                               
                                                                                 Η Ασκούσα καθήκοντα  

                                                                                     Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης  

                                                                                                    Διοίκησης Αττικής  

 

                                                                                                   Γεν. Δ/ντρια ΧΩ. & ΠΕ.ΠΟ  

                                                                                                      Καλλιόπη Καρδαμίτση 
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