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Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ:
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ»
Ο ∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ προκηρύσσει ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία µε σκοπό
την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΠΑΙ∆ΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» Προϋπολογισµού: 182.257,92
€ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και β) τους
όρους της οικείας ∆ιακήρυξης .
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Επωνυµία: ∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΟΤ.Α .∆ιεύθυνση: ΒΡΥΟΥΛΩΝ 125 &
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ ∆ιεύθυνση ιστοσελίδας: https://kaisariani.gr ∆ιευθύνουσα
Υπηρεσία: ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τηλ. επικοινωνίας: 21320107282132010726 Fax: 210-7292621 e-mail: texniki@kessariani.gr.
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα
έγγραφα της σύµβασης στον ειδικό, δηµόσια προσβάσιµο, χώρο “ηλεκτρονικοί
διαγωνισµοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής https://kaisariani.gr. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως
την 14/1/2019 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που
συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύµβασης συµπληρωµατικές πληροφορίες
σχετικά µε τα έγγραφα της σύµβασης, το αργότερο στις 18/1/2019.
ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ:
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ∆ήµος (ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ), αποτελεί µη κεντρική
αναθέτουσα αρχή και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση και στον υποτοµέα ΟΣΑ. Η
κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές ∆ηµόσιες Υπηρεσίες.
ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV: 45259900-6
Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης του έργου: EL303
Περιγραφή της ∆ηµόσιας Σύµβασης: Στόχος του έργου είναι να δηµιουργηθούν
ελκυστικοί και λειτουργικοί δηµόσιοι χώροι αναψυχής µε την αναβάθµιση της
ποιότητάς και του εξοπλισµού τους.
Οι παρεµβάσεις που προτείνονται επιδιώκουν:
Την επίτευξη της µέγιστης λειτουργικότητας των προς διαµόρφωση κοινόχρηστων
χώρων αναψυχής και παιχνιδιού µε προδιαγραφές ασφαλείας σύµφωνα µε τα
πρότυπα που ισχύουν για την ελαχιστοποίηση των ατυχηµάτων.
Την εξοικονόµηση ενέργειας µε την αντικατάσταση των φωτιστικών σωµάτων των
χώρων, µε νέους χαµηλής ενεργειακής κατανάλωσης
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Την συντήρηση του υπάρχοντος πρασίνου, την επέκτασή του µε νέες φυτεύσεις και
την αναβάθµιση των συστηµάτων άρδευσης.
Την διευκόλυνση της προσβασιµότητας στους χώρους από όλες τις οµάδες των
επισκεπτών (ηλικιωµένοι, παιδιά, άτοµα µε ειδικές ανάγκες κλπ)
Συγκεκριµένα πρόκειται για την ανάπλαση δύο παιδοτόπων του ∆ήµου Καισαριανής,
όπου προβλέπονται: η αντικατάσταση των οργάνων, των δαπέδων και του αστικού
εξοπλισµού, ώστε να ικανοποιούνται οι προδιαγραφές ασφαλείας για τους χώρους
αυτούς όπως και οι αρχές προσβασιµότητας από όλες τις οµάδες χρηστών. Οι
παιδότοποι όπως φαίνεται στο συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα της πόλης,
βρίσκονται:
Στην συµβολή των οδών Ηρώς Κωνσταντοπούλου και Αµασείας. Στην οδό Ηρώς
Κωνσταντοπούλου βρίσκονται τα σχολικά συγκροτήµατα του ∆ήµου, όλων των
βαθµίδων µέσης εκπαίδευσης και η ύπαρξη παιδοτόπου στη γειτονιά αυτή απαιτείται
για την αναψυχή των παιδιών της γειτονιάς αλλά και την εκτόνωση των µαθητών
µετά το σχολείο.
Στην συµβολή των οδών Μιχ. Καραολή και Φιλαδελφείας, σε τµήµα του χώρου
πρασίνου που χωρίζει την Καισαριανή από την Πανεπιστηµιούπολη και σε γειτνίαση
µε ανοικτό γήπεδο µπάσκετ. Σε όµορο οικοδοµικό τετράγωνο βρίσκεται ο 1ος
βρεφονηπιακός σταθµός του ∆ήµου, ενώ απέναντι από το χώρο στεγάζεται το
Α΄ΚΑΠΗ. Η συγκεκριµένη παιδική χαρά εκτός από τις ανάγκες πολλών κατοίκων
αυτής της γειτονιάς θα ικανοποιήσει και τους επισκέπτες λόγω των παραπάνω
γειτονικών χρήσεων, ειδικά καθώς στην ευρύτερη περιοχή δεν υπάρχει άλλη παιδική
χαρά.
. Ο προϋπολογισµός δηµοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 182.257,92 Ευρώ και
αναλύεται σε: ∆απάνη Εργασιών 134.309,45 € - Γενικά έξοδα και Όφελος
εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 24.175,70 € - Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης
εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 23.772,77 €, που αναλώνονται σύµφωνα µε
τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016 - Στο ανωτέρω ποσό δεν
προβλέπεται αναθεώρηση. - ∆εν προβλέπεται ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριµ).
Εκτιµώµενη συνολική τάξη µεγέθους της σύµβασης: Η εκτιµώµενη αξία της
σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των σε 182.257,92 πλέον ΦΠΑ (24%) , ήτοι
συνολικής δαπάνης 226.000,00 €.
Τόπος εκτέλεσης του έργου: ∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Προθεσµία εκτέλεσης του έργου: Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου,
ορίζεται σε οκτώ (8) µήνες από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης
∆ικαιούµενοι συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης σύµβασης: ∆ικαίωµα
συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται σε έργα ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ Α2ης τάξης κι άνω και που είναι
εγκατεστηµένα σε:
α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό
ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις
γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω
Συµφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας
παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε
θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων
∆ιαδικασία σύναψης σύµβασης: Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύµφωνα µε
την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις
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του νόµου αυτού. Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων, θα συνταχθεί
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 .
Κριτήριο Ανάθεσης: Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη
τιµή).
Προθεσµία Παραλαβής προσφορών: Ως ηµεροµηνία και ώρα λήξης της
προθεσµίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 22η Ιανουαρίου 2019, ηµέρα
Τρίτη και ώρα 18:00 µµ. Εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική
υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκοµίζεται υποχρεωτικά
από τον οικονοµικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη µορφή και σε
σφραγισµένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συµµετοχής.
Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφεροµένους
ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ,
(Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 79313). Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονοµική τους
προσφορά συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του
υποσυστήµατος και επισυνάπτοντας, στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνηµµένα
Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση (υπο)φάκελο, όλα τα στοιχεία
της προσφοράς τους σε µορφή αρχείου Portable Document Format (PDF).
Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει τον
συµµετέχοντα στον διαγωνισµό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016,
για διάστηµα έξι (6) µηνών, από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας
υποβολής των προσφορών.
Αποσφράγιση Προσφορών: Ως ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 28η Ιανουαρίου 2019, ηµέρα
∆ευτέρα και ώρα 10:30 πµ. Η αποσφράγιση θα γίνει από την ορισµένη αρµόδια
τριµελή επιτροπή διαγωνισµού, (σύµφωνα µε το άρθρου 221 του Ν.4412/2016,
λαµβάνοντας υπόψη το αποτέλεσµα της κληρώσεως µέσω Μη.Μ.Ε.∆.) και
εγκεκριµένη µε Αναρτητέα Πράξη της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου
Καισαριανής.
Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική γλώσσα.
Εναλλακτικές Προσφορές: ∆εν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
Κάθε προσφέρων µπορεί να υποβάλει µόνο µία προσφορά.
Χορήγηση προκαταβολής : ∆εν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον
Ανάδοχο.
Χρηµατοδότηση του Έργου: Το έργο χρηµατοδοτείται από το χρηµατοδοτικό
πρόγραµµα του
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ «∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2018, στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική
Αναζωογόνησης 2018» σε συνέχεια της µε αριθµ. πρωτ. 5182/2017 πρόσκλησης µε
κωδικό «∆ράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2017», άξονας προτεραιότητας 2
«Αστική Αναζωογόνηση 2017», Μέτρο 2 «Αναβάθµιση Αστικού Εξοπλισµού»,
υποµέτρο 2.2 «∆ηµιουργία ή Αναβάθµιση Παιδότοπων» σύµφωνα µε την αριθµ.
143.4/2018 απόφαση ένταξης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΑΜΕΙΟΥ, και από ιδίους πόρους του ∆ήµου Καισαριανής για το υπερβάλλον ποσό
πέρα της χρηµατοδότησης των 180.800,00 € σύµφωνα µε την αριθµ.185/2018
απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου (Α∆Α: 6Ζ37ΩΕΨ-11Ρ), είναι εγγεγραµµένο στο
Τεχνικό Πρόγραµµα 2018 και στον Προϋπολογισµό 2018 του ∆ήµου Καισαριανής
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(ΑΑΥ
534/14.12.2018 - Α∆Α: ΩΦ4∆ΩΕΨ-ΤΞΟ καθώς και η αριθµ. πρωτ.
12932/2018 Βεβαίωση του Προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών).
Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία: Κάθε
ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµένη
σύµβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από εκτελεστή πράξη ή
παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή της εσωτερικής νοµοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική
προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις
που δικαιολογούν το αίτηµά του σύµφωνα µε τα αναλυτικά οριζόµενα στο άρθρο 4.3
της διακήρυξης και την παρ. 7 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 43 παρ. 4 του ν. 4487/2017 (Α’ 116),το άρθρο 15 παρ. 1
της ΚΤΑ 117384/26-10-2017,το. άρθρο 361 του ν. 4412/2016, το άρθρο 367 του ν.
4412/2016 το π.δ. 39/2017 και το άρθρο 372 παρ. 1 έως 3 του ν. 4412/2016.Η
προδικαστική προσφυγή, κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιηµένου εντύπου
και µέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήµατος προς την
Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύµφωνα µε την παρ. 3 του
άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α. Για το παραδεκτό της άσκησης της
προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του
∆ηµοσίου, κατά τα ειδικά οριζόµενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016.
∆ηµοσιότητα/ ∆απάνες δηµοσίευσης Η προκήρυξη σύµβασης και η ∆ιακήρυξη θα
δηµοσιευθούν στο ΚΗΜ∆ΗΣ. Η ∆ιακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής https://kaisariani.gr. Η Περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης
δηµοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα µε το άρθρο 66 ν. 4412/2016 και
αναρτάται στο πρόγραµµα “∆ιαύγεια” diavgeia.gov.gr., Τα έξοδα των εκ της κείµενης
νοµοθεσίας απαραίτητων δηµοσιεύσεων της προκήρυξης της δηµοπρασίας στην
οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται µε τον πρώτο
λογαριασµό πληρωµής του έργου.
Τα έξοδα δηµοσιεύσεων των τυχόν
προηγούµενων διαγωνισµών για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα
των µη απαραίτητων εκ του νόµου δηµοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή
και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου.
Έγκριση αποτελέσµατος ∆ιαγωνισµού : Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα
εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή που είναι ο ∆ήµος Καισαριανής µε το αρµόδιο
αποφαινόµενο όργανό του, την Οικονοµική Επιτροπή.
Εγγύηση συµµετοχής: Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται κατάθεση
εγγυητικής επιστολής συµµετοχής ποσού 2000,00 €.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή
εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το
ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης, χωρίς
Υ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
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