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Θέμα: Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας 

 
Σχετικά: Υπ’ αριθμ   212 / 2015  Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  
 

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

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ» 
 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης, 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 (ΚΔΕ) 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  480.000,00 Ευρώ ,  
συμπεριλαμβανομένων αναθεώρησης και Φ.Π.Α. 23% (ποσό προ Φ.Π.Α. 390.243,89  Ευρώ).  
 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, οδός Βασιλίσσης Σοφίας 9, 
ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την  07 / 07 / 2015  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.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην 1η  τάξη και άνω για έργα 
κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ του Μ.Ε.Ε.Π 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
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Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.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 ΚΔΕ 
(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.  
Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη  Α2 του Μ.Ε.Ε.Π. για 
έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ 
(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 
Κατά τα λοιπά και σε κάθε περίπτωση εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 
 
Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό των 7.804,88 ΕΥΡΩ (επτά χιλιάδων οχτακοσίων 
τεσσάρων ευρώ και ογδόντα οχτώ 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 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 9 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία 
δημοπράτησης (άρθρο 24 παρ. 2 και 3 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ), ήτοι θα πρέπει να ισχύουν 
τουλάχιστον μέχρι 07-05-2016.  
 
Τεύχη δημοπρασίας θα δίνονται μέχρι και την 02-07-2015, 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 30,00 ΕΥΡΩ, εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική 
τους δαπάνη και επιμέλεια. 
 
Φορέας κατασκευής του έργου είναι ο Δήμος Αμαρουσίου . Το έργο χρηματοδοτείται από 
επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών (χρηματικό υπόλοιπο από οφειλές Ελληνικού 
Δημοσίου Ν 3756/2009) για το ποσό των 203.753,60 ευρώ,  από πόρους ΣΑΤΑ 2015 για το 
ποσό των 100.000 ευρώ , ενώ το υπόλοιπο ποσό για την κάλυψη της συμβατικής δαπάνης θα 
διατεθεί από πόρους του Δήμου. 

 
 
 
 
 
 
 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ 
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