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Θέμα: Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας 
 

Σχετικά: Υπ’ αριθμ  103/2014 (Ορθή Επανάληψη) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 
 

 
Ο  Δήμος Αμαρουσίου,  προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό  διαγωνισμό,  με το 
σύστημα επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, του άρθρου 6 του Ν. 
3669/08 (ΚΔΕ), με σφραγισμένες προσφορές, εργοληπτικών επιχειρήσεων, για την ανάδειξη 
αναδόχου κατασκευής του έργου: 
 

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ ΣΤΟ 
ΔΗΜΟ  ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» 

 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης, τις διατάξεις του Ν. 
3669/2008  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και ειδικότερα με τις διατάξεις του 
άρθρου 3 (παράγρ. α) «με ανοικτή δημοπρασία»  και των άρθρων  4 (παράγρ. β)  και 6  
του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) για υποβολή οικονομικής προσφοράς με το σύστημα επί μέρους 
ποσοστών έκπτωσης, κατά ομάδες ομοειδών εργασιών σε ακέραιες μονάδες επί τοις 
εκατό. 
 
Η συνολική κατά τον προϋπολογισμό της μελέτης δαπάνη ανέρχεται σε 295.000,00 ΕΥΡΩ, 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% (ποσό προ Φ.Π.Α. 239.837,39 ΕΥΡΩ).  
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Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης στον Ανάδοχο μέχρι 15% του συνολικού ποσού της 
σύμβασης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν 3669/2008. Αναλυτικότερα 
προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολών: 

- Μέχρι 5% του αρχικού συμβατικού αντικειμένου, για δαπάνες πρώτων εγκαταστάσεων, 
μελέτες και άλλα έξοδα εκκίνησης του έργου. 
- Μέχρι 10% του αρχικού συμβατικού αντικειμένου, για δαπάνες προμηθειών υλικών ή 
μηχανημάτων που εγκαθίστανται ή ενσωματώνονται στο έργο. 

 
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό (κατά τη διάταξη 
του άρθρου 24 παρ. 2 του ΚΔΕ) για διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. 
 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, οδός Βασιλίσσης Σοφίας 9, 
ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την  22 / 07 / 2014  ημέρα ΤΡΙΤΗ και λήξη παράδοσης 
προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την 
προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα 
διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η 
οποία θα γνωστοποιηθεί με FAX πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε 
όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί 
να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 
 
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 
Α) ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις Δημοσίων Έργων (ατομικές ή εταιρικές)  
εγγεγραμμένες στο  ΜΕΕΠ  εφόσον ανήκουν στην  A2, 1η  τάξη  και 2η  τάξη για έργα 
κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ και στην Α1, Α2 και 1η τάξη για έργα κατηγορίας  ΠΡΑΣΙΝΟΥ, 
σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Δ17α/08/35/ΦΝ 430/18-4-2003 (ΦΕΚ 469/Β/18-4-2003) 
και με την εγκ 13 του ΥΠΕΧΩΔΕ , αρ πρωτ. Δ17α/04/44/ΦΝ 430,  όπως ισχύουν σήμερα 
σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν 3669/08, ως ισχύει.  
β) αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις Δημοσίων Έργων που αποδεικνύουν ότι κατά την 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το 
δημοπρατούμενο. 
Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό των 4.665,00 ΕΥΡΩ δηλαδή ποσοστό 2% (μετά από 
στρογγυλοποίηση) επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης της μελέτης του έργου χωρίς 
αναθεώρηση και ΦΠΑ. Η εγγυητική επιστολή θα είναι του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων (Τ.Π.Δ.) ή αναγνωριζόμενης Τράπεζας ή του Τ.Σ.ΜΕ.ΔΕ και θα απευθύνεται προς το 
Δήμο Αμαρουσίου. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο 
ισχύος μικρότερο των 6 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 24 
παρ. 2 και 3 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), ήτοι θα πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον μέχρι και 21 / 02 / 
2015. 
 
Τεύχη δημοπρασίας θα δίνονται μέχρι και 17/ 07 / 2014  , ημέρα Πέμπτη, όλες τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες από 08.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων του 
Δήμου και αντί 50,00 ΕΥΡΩ, εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική 
τους δαπάνη και επιμέλεια. 
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Φορέας κατασκευής του έργου είναι ο Δήμος Αμαρουσίου. 
Το έργο θα βαρύνει τις πιστώσεις της πράξης με τίτλο «Διαμόρφωση των οδών Αχιλλείου και 
Δραγατσανίου στο Δήμο Αμαρουσίου» (ΚΩΔ. Σ.Α. Ε2558, Κωδικός Πράξης: 
2012ΣΕ25580000), η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «01-Ενίσχυση Υποδομών 
Προσπελασιμότητας – Ενέργειας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2007-2013». 

 
 
 
 
 
 

  
 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
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