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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 
 
 1. Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για το έργο :   

 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 285 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» 
 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης, τις διατάξεις του 

Ν.1418/84 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (Ν. 2052/92, Ν. 2229/94, Ν. 2338/95, Ν. 2372/96, Ν. 

2576/98, Ν. 2940/01 & Ν.3263/04 & Ν. 3669/08) και των εκτελεστικών αυτού Διαταγμάτων Π.Δ. 609/85, 

23/93, 286/94, 402/96, 210/97, κ.λ.π., όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν μέχρι σήμερα, καθώς 

και με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.2α και 4ε του Ν. 1418/84 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 

άρθρου 10 του Π.Δ. 609/85  , και  του άρθρου 8 του Ν. 3669/08 (Κ.Δ.Ε.). 

 Η συνολική δαπάνη κατά τον με προϋπολογισμό 1.800.000,00 ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένων 

Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, απροβλέπτων 15%, αναθεώρησης, αμοιβή μελετών και του Φ.Π.Α. 23%.  
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) Κατηγορία Οικοδομικών, με 

προϋπολογισμό 1.020.000,00 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ 18% και απρόβλεπτα 15%), β) Κατηγορία 
Ηλεκτρομηχανολογικών, με προϋπολογισμό 371.500,00 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ 18% και 

απρόβλεπτα 15%). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Μελέτη, 

Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αμαρουσίου, η 

οποία βρίσκεται επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας & Δ. Μόσχα στον 1ο

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, οδός Β. Σοφίας 9, ενώπιον της 
αρμόδιας επιτροπής την 15/03/2011 ημέρα ΤΡΙΤΗ και λήξη παράδοσης προσφορών ορίζεται η 
10:00 π.μ με το σύστημα υποβολής προσφορών του άρθρου 10 του Π.Δ. 609/85 και  του άρθρου 

 όροφο του Δημαρχιακού Μεγάρου. 

Τεύχη δημοπρασίας θα δίνονται μέχρι και  23/02//2011, ημέρα Τετάρτη, όλες τις εργάσιμες ημέρες και 

ώρες από 08.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ. αντί του ποσού των 100,00 ΕΥΡΩ, εκτός αν οι ενδιαφερόμενοι 
αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια. Η διακήρυξη του 

έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου Β. Σχετικές 

πληροφορίες θα δίδονται στο τηλέφωνο 2132038140, FAX επικοινωνίας 2132038514, από την αρμόδια 

υπάλληλο κ. Βασιλική Ψυχογιοπούλου .  



8 του Ν. 3669/08 (Κ.Δ.Ε.) με το σύστημα προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή με 
κατ’ αποκοπή τίμημα.  

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν 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. 

4. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές:  

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ εφόσον ανήκουν 
στην 2η, 3η, 4η τάξη (εντός νομού) για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, 1η ,2η, 3η

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την κατά την τελευταία πενταετία, έχουν 

εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

 τάξη (εντός νομού)  για έργα 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ (σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Δ17α/08/35/ΦΝ 430/18-4-2003  

ΦΕΚ 469/ Β/18-4-2003) σύμφωνα με την εγκύκλιο 13 του ΥΠΕΧΩΔΕ, αρ.πρωτ. Δ17α/04/44/ΦΝ 430) και 

σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 3669/08 όπως ισχύει σήμερα. Καθώς και Κ/ξίες που πληρούν τις 

προϋποθέσεις της παραγράφου 10 του άρθρου 16 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ), και 

5. Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό 29.210  ΕΥΡΩ δηλαδή ποσοστό 2% , κατά τους όρους 

του άρθρου 24 του Ν. 3669/08 Κ.Δ.Ε., στρογγυλευμένο επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης της 

μελέτης του έργου . Η  εγγυητική επιστολή θα είναι του  Τ.Π.Δ. ή αναγνωριζόμενης Τράπεζας ή του 

ΤΣ.ΜΕ.ΔΕ και θα απευθύνεται προς το Δήμο Αμαρουσίου. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν 
γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 10 μηνών και 30 ημερών, από την 

ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 24 παρ. 2 και 3 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 

6. Η Πράξη αυτή έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας “02 – Αειφόρος Ανάπτυξη και 

Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής” του E.Π. “Αττική”. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007 – 

2013 μέσω του ΠΔΕ και η δαπάνη θα ανέλθει σε 1.800.000,00 Ευρώ. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του Δήμου Αμαρουσίου 

(οικονομική επιτροπή). 

 
 
 
 
Μαρούσι  24/01/2011                              O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 
 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΠΠΑΣ 
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