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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

 
1. Ο ∆ήµαρχος Αµαρουσίου προκηρύσσει δηµόσιο ανοικτό µειοδοτικό διαγωνισµό, για την 

ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΕΣΩ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗΣ ΠΕΖΩΝ-ΠΟ∆ΗΛΑΤΩΝ», µε 
προϋπολογισµό 5.342.916,00 €, συµπεριλαµβανοµένων Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, απροβλέπτων 15%, 
αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. 23%.  

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) Κατηγορία Οδοποιίας, µε 
προϋπολογισµό 1.832.287,92 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) Κατηγορία 
Οικοδοµικών µε προϋπολογισµό 1.534.393,86 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) που 
αναλύεται σε β1) Κατηγορία Οικοδοµικών που έχουν ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα, µε προϋπολογισµό 
1.131.747,50 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) και β2) Κατηγορία Οικοδοµικών που 
δεν έχουν ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα, µε προϋπολογισµό 402.646,36 € (δαπάνη εργασιών), γ) 
Κατηγορία Πράσινο – Φύτευση, µε προϋπολογισµό 341.754,51 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και 
απρόβλεπτα), δ) Κατηγορία Ηλεκτροµηχανολογικών, µε προϋπολογισµό 585.397,83 € (δαπάνη 
εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού (Μελέτη, 
∆ιακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Αµαρουσίου, η 
οποία βρίσκεται επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας 9 & ∆. Μόσχα στον 1ο όροφο του ∆ηµαρχιακού 
Μεγάρου. Τεύχη δηµοπρασίας θα δίνονται µέχρι και  19-12-2013, ηµέρα Πέµπτη, όλες τις εργάσιµες 
ηµέρες και ώρες από 08.00 π.µ. έως 14.00 µ.µ. αντί του ποσού των 80,00 ΕΥΡΩ, εκτός αν οι 
ενδιαφερόµενοι αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών µε δική τους δαπάνη και επιµέλεια. Τα τεύχη 
–εκτός του εντύπου οικονοµικής προσφοράς που υποχρεωτικά διανέµεται µόνο από την Υπηρεσία- θα 
είναι επίσης διαθέσιµα στον επίσηµο διαδικτυακό τόπο του ∆ήµου Αµαρουσίου ( www.maroussi.gr ). Η 
διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριµένο από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων υπόδειγµα τύπου Β. Σχετικές πληροφορίες θα δίδονται στο τηλέφωνο 213-2038140, FAX 
επικοινωνίας 213-2038514, από την αρµόδια υπάλληλο για επικοινωνία κ. Φ. Τολούδη.   

3. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, οδός Β. Σοφίας 9, ενώπιον της 
αρµόδιας επιτροπής την 24/12/2013 ηµέρα ΤΡΙΤΗ και λήξη παράδοσης προσφορών ορίζεται η 
10:00 π.µ µε το σύστηµα υποβολής προσφορών του άρθρου 7 του Π.∆. 609/85 και  του άρθρου 6 
του Ν. 3669/08 (Κ.∆.Ε.) µε επί µέρους ποσοστά έκπτωσης κατά οµάδες οµοειδών εργασιών σε 
ακέραιες µονάδες. 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  

ΑΔΑ: ΒΛ12ΩΨ9-Σ2Ω



                                                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
Ταµείο Συνοχής 

  
 

 

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

(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 3η ,4η ανεξαρτήτου έδρας και 5η  εντός νοµού ή 2η επιλογής τάξη για έργα κατηγορίας 
Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ, στην 3η και 4η τάξη ανεξαρτήτου έδρας για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ, στην 
1η, 2η ανεξαρτήτου έδρας και 3η εντός νοµού ή 2η επιλογής τάξη για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
και στην 1η, 2η, 3η τάξη ανεξαρτήτου έδρας για έργα κατηγορίας Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (σύµφωνα 
µε την Υπουργική Απόφαση ∆17α/08/35/ΦΝ 430/18-4-2003  ΦΕΚ 469/ Β/18-4-2003 και σύµφωνα µε την 
εγκύκλιο 13 του ΥΠΕΧΩ∆Ε, αρ.πρωτ. ∆17α/04/44/ΦΝ 430 όπως αυτή ισχύει σήµερα σύµφωνα µε το 
άρθρο 102 του Ν. 3669/08). Καθώς και Κ/ξίες που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 10 του 
άρθρου 16 του Ν.3669/08 (Κ∆Ε), δηλ. 2η τάξη για έργα κατηγορίας  Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ,  2ητάξη για έργα 
κατηγορίας ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ και Α2 τάξη για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ, του Μ.Ε.Ε.Π., (αναβάθµιση 
ορίου λόγω κοινοπραξίας). 
β) αλλοδαποί διαγωνιζόµενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την κατά την τελευταία πενταετία, έχουν 
εκτελέσει έργα παρόµοια (ποιοτικά και ποσοτικά) µε το δηµοπρατούµενο. 
5. Εγγύηση συµµετοχής ορίζεται το ποσό των  85.877,00  ΕΥΡΩ δηλαδή ποσοστό 2% , κατά τους 
όρους του άρθρου 24 του Ν. 3669/08 Κ.∆.Ε., στρογγυλευµένο επί της προϋπολογιζόµενης 
δαπάνης της µελέτης του έργου . Η  εγγυητική επιστολή θα είναι του  Τ.Π.∆. ή αναγνωριζόµενης 
Τράπεζας ή του ΤΣΜΕ∆Ε και θα απευθύνεται προς το ∆ήµο Αµαρουσίου. Οι εγγυητικές επιστολές 
συµµετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος µικρότερο των έξι (6) µηνών και 
τριάντα (30) ηµερών  από την ηµεροµηνία δηµοπράτησης (άρθρο 24 παρ. 2 και 3 του Ν. 
3669/08 (Κ∆Ε). Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει το συµµετέχοντα στο διαγωνισµό (κατά 
τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) για διάστηµα 6 µηνών  από την 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 

6. Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ταµείο Συνοχής κατά 85% και Εθνικούς Πόρους 
κατά 15% στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και ειδικότερα από τον Άξονα Προτεραιότητας 1 
«Προστασία Ατµοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές – Αντιµετώπιση Κλιµατικής 
Αλλαγής – Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» για «Βιοκλιµατικές Αναβαθµίσεις ∆ηµόσιων 
Ανοικτών Χώρων» “ (ΚΩ∆. ΣΑ. Ε0618, Κωδικός Πράξης 2013ΣΕ06180022), και υπόκειται σε 
κρατήσεις[3] που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαµβανοµένης και της κράτησης 6‰ του 
άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α’ /24-8-93).[4] και της κράτησης 0,10% στις 
συµβάσεις που υπάγονται στο Ν. 4013/2011 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων. Περιλαµβάνεται δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 3669/2008 (Α'116). 

7. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από τη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου 
Αµαρουσίου. 

 
 

Μαρούσι  26-11-2013                    O ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

                  
 
 
                                        ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ  

                                                           
[3] Οι κρατήσεις προσαρµόζονται ανάλογα µε το φορέα εκτέλεσης του έργου.  
[4] Όταν το έργο συγχρηµατοδοτείται και από Κοινοτικούς Πόρους, τούτο να αναγράφεται στη ∆ιακήρυξη. 
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