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Θέµα: Περίληψη ∆ιακήρυξης ∆ηµοπρασίας 
 

Σχετικά: Υπ’ αριθµ   416 / 2015  Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής  
 

Ο  ∆ήµος Αµαρουσίου,  προκηρύσσει δηµόσιο ανοικτό µειοδοτικό  διαγωνισµό,  µε το 
σύστηµα µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, του άρθρου 5 του Ν. 3669/2008 (Κ∆Ε), µε 
σφραγισµένες προσφορές, εργοληπτικών επιχειρήσεων, για την ανάδειξη αναδόχου 
κατασκευής του έργου: 

«∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ – ∆ΙΑΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 
ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ  ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» 

 
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τους όρους της ∆ιακήρυξης, τις διατάξεις του Ν. 
3669/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα καθώς και µε τις διατάξεις του άρθρου 3 
(παράγρ. α) «µε ανοικτή δηµοπρασία»  και των άρθρων  4 (παράγρ. α)  και 5  του Ν. 
3669/2008 (Κ∆Ε) για υποβολή οικονοµικής προσφοράς µε το σύστηµα µε ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης  σε ακέραιες µονάδες επί τοις εκατό. 
 
Η συνολική κατά τον προϋπολογισµό της µελέτης δαπάνη ανέρχεται σε  312.950,00  Ευρώ ,  
συµπεριλαµβανοµένων αναθεώρησης και Φ.Π.Α. 23% (ποσό προ Φ.Π.Α. 254.430,89 Ευρώ).  
 
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, οδός Βασιλίσσης Σοφίας 9, 
ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής την  26 / 01 / 2016 ηµέρα Τρίτη 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: 
Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:   

α. Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται 
στη Γ.Γ.∆.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι., εφόσον ανήκουν στην Α2  τάξη και άνω για έργα 
κατηγορίας Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ του Μ.Ε.Ε.Π 
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β. Προερχόµενες από κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συµφωνία για 
τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις (Σ.∆.Σ.) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.), ή 
που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διµερείς συµφωνίες 
σύνδεσης µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί µε σχετική απόφαση του 
αρµοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων 
εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραµµένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και 
κατηγορία αντίστοιχη µε τις καλούµενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόµενες 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 Κ∆Ε 
(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.  

Κατά τα λοιπά και σε κάθε περίπτωση εφαρµόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συµµετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισµούς για την κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων. 
 
Εγγύηση συµµετοχής ορίζεται το ποσό των 5.088,62 ΕΥΡΩ (πέντε χιλιάδων ογδόντα 
οκτώ ευρώ και εξήντα δύο λεπτών) δηλαδή ποσοστό 2%  επί του προϋπολογισµού κατά τη 
µελέτη του έργου χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγυητική επιστολή θα είναι του Ταµείου Παρακαταθηκών και 
∆ανείων (Τ.Π.∆.) ή αναγνωριζόµενης Τράπεζας ή του Τ.Σ.ΜΕ.∆Ε και θα απευθύνεται προς το 
∆ήµο Αµαρουσίου. Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο 
ισχύος µικρότερο των 9 µηνών και 30 ηµερών, από την ηµεροµηνία δηµοπράτησης 
(άρθρο 24 παρ. 2 και 3 του Ν. 3669/2008 (Κ∆Ε), ήτοι θα πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον µέχρι 
25-11-2016.  
 
Τεύχη δηµοπρασίας θα δίνονται µέχρι και την 21-01-2016, ηµέρα Πέµπτη, όλες τις εργάσιµες 
ηµέρες και ώρες από 08.00 π.µ. έως 14.00 µ.µ. στα γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Έργων του 
∆ήµου και αντί 30,00 ΕΥΡΩ, εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών µε δική 
τους δαπάνη και επιµέλεια. 
 
Φορέας κατασκευής του έργου είναι ο ∆ήµος Αµαρουσίου . Το έργο χρηµατοδοτείται από 
πόρους ΣΑΤΑ για το ποσό των 200.000 ευρώ , ενώ το υπόλοιπο ποσό για την κάλυψη της 
συµβατικής δαπάνης θα διατεθεί από πόρους του ∆ήµου. 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ 
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