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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 30/9/2020 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ    ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 9410 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ    
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ          
ΠΛΗΡ. Ταµπάκη Ειρήνη    
ΤΗΛ. 2132010728 
FAX 2107292621 
EMAIL texniki@kessarini.gr  
 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ:  
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (Μ20)»  

 
Ο ∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ προκηρύσσει ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία µε σκοπό 
την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ (Μ20)» Προϋπολογισµού:  80.624,80  €  (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: 2132010728-
2132010737 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 8/10/2020, 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 13/10/2020. 
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: 45214200-2  
Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης του έργου: EL303 
 
Περιγραφή της ∆ηµόσιας Σύµβασης: Αφορά εργασίες για την συντήρηση των 
σχολικών κτιρίων.  
 

Προβλέπονται να γίνουν εργασίες που ενδεικτικά αφορούν σε: 

• ανακαινίσεις χρωµατισµών στα σχολικά κτίρια,  

• 3ο ∆ηµοτικό Επισκευή βρυσών αυλής και λείανση ακµών αιχµηρών µε 

τοποθέτηση ειδικού πλαστικού τεµαχίου. 

• 1ο Γυµνάσιο Πίσω αυλή, αφαίρεση ρίζας δένδρου και αποκατάστασης 

της πλακόστρωσης και µερεµέτια και γραµµογράφηση πίσω γηπέδου 

µπάσκετ. 

• 2ο ∆ηµοτικό Αίθουσα Σίτισης. Τοποθέτηση νιπτήρα µε πλακάκι στον 

καθρέπτη. Υλικά και όλες οι υδραυλικές και αισθητικές εργασίες. 

20PROC007405002 2020-10-01



Σελίδα 2 από 6 
 

• 3ο Νηπιαγωγείο αντικατάσταση 4 φωτιστικών LED Οροφής / Έλεγχος 

και επισκευή πλακιδίων WC & αποκατάσταση αποχέτευσης λεκανών. 

• 4ο & 5ο Νηπιαγωγείο Αυτονόµηση του χειρισµού θέρµανσης των 2 

κτιρίων µε ξεχωριστά χειριστήρια εντός του κάθε κτιρίου. 

• 7o ∆ηµοτικό : Θέση σε λειτουργία των εσωτερικών στο ισόγειο WC, 

µερεµέτια σε πλακίδια και έλεγχος σε είδη υγιεινής, καζανάκια, πόρτες 

για να µπουν σε χρήση. 

• Τοπικές επισκευές σε πλακίδια WC, και βρυσών. 

• Τοπικές επισκευές µονώσεων στο 1ο ∆ηµοτικό (στηθαία οροφής) και 

όπου αλλού απαιτηθεί. 

• Σίτες Νο 16 καθ’ υπόδειξη υγειονοµικού. 

• ∆ιαµόρφωση χώρου παιχνιδιού µε πλάκες ελαστικές ειδικές για χρήση 
παιδικής Χαράς µετά της υποδοµής στο Ειδικό Πειραµατικό. 
Επιστρώσεις εδάφους µε ελαστικά πλακίδια υδατοπερατά ασφαλείας 
πάχους 4cm µε πιστοποίηση ΕΒΕΤΑΜ ή αντίστοιχου φορέα, από 
συγκολληµένους κόκκους ελαστικού µε EPDM, επιφάνεια 
αποχρώσεως κόκκινης όπως τα υφιστάµενα. Τα ελαστικά πλακίδια 
ασφαλείας να πληρούν τις απαιτήσεις των σχετικών κανονισµών και 
Προδιαγραφών ασφαλείας. Έχουν διαστάσεις 500Χ500 mm. 
Αποτελούνται από ανακυκλωµένα ελαστικά (90%) και πολυουρεθάνη 
(10%) και έχουν βάρος που ποικίλει ανάλογα µε το πάχος του κάθε 
πλακιδίου, π.χ. 6,65kgr ανά τεµάχιο για τα πλακίδια διαστάσεων 500 Χ 
500 Χ 40 mm. Ανάλογα τον προµηθευτή µπορούν να υπάρξουν 
µικροδιαφορές στο βάρος. Η πυκνότητα ποικίλει, ανάλογα µε τον 
προµηθευτή, ενδεικτικά από 665 kgr/m3 έως 820 kgr/m3, έχουν 
αντίσταση κατά της φωτιάς (ενδεικτικά class B - DIN 4102) , θερµική 
αγωγιµότητα περίπου 0,08 W/mk, αντοχή σε εφελκυσµό, αντίσταση 
κατά χηµικών, αντίσταση κατά σπασίµατος σε παγετό, αντίσταση κατά 
ρωγµών σε παγετό (ενδεικτικά 40oC χωρίς σπασίµατα). Η κάτω 
επιφάνεια κάθε πλακιδίου είναι διαµορφωµένη κατάλληλα ώστε να 
επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή των υδάτων κυψελωτή).Τα 
πλακίδια συνδέονται µεταξύ τους µε συνδετικούς πύρους (καβίλιες), 
σε εσοχές έτοιµες πάνω στις πλάκες, ώστε να εξασφαλίζεται σταθερή 
λαστιχωµένη επιφάνεια και να αποφεύγεται η µετακίνησή τους. 
Εισάγονται ολόκληροι οι σύνδεσµοι στις τρύπες υποδοχής. Ενώνονται 
καλά οι απέναντι αρµοί της πρώτης και της τελευταίας σειράς. Η κόλλα 
που θα χρησιµοποιηθεί θα πρέπει να είναι εντός στοιχείου PU κόλλα. 
Τοποθετούνται σε διάταξη ψαροκόκκαλο : κάθε δεύτερη πλάκα ξεκινά 
σε µισή πλάκα. Για την κοπή των πλακών θα πρέπει να 
χρησιµοποιηθεί ισχυρό δισκοπρίονο. Τα ελαστικά πλακίδια 
τοποθετούνται επί προετοιµασµένου, λείου, επιπέδου, καθαρού και 
στεγνού δαπέδου σε κατάλληλη υπόβαση µε 3Α και καλά πατηµένο 
και κυλινδρισµένο χώµα µε ρύσεις (τα υλικά υπόβασης 
προσµετρώνται στην τιµή), αφού καθαριστεί από πέτρες, εξοµαλυνθεί 
πλήρως, διαστρωθεί, αλφαδιαστεί, πατηθεί και διαβραχεί. Η τελική 
επιφάνεια είναι συνεπίπεδη µε τις γειτονικές επιφάνειες από 
οποιοδήποτε υλικό, χωρίς να υπάρχει καµία υψοµετρική διαφορά που 
πιθανό θα αποτελέσει εµπόδιο για τα παιδιά και να επιτρέπει την 
αποξήλωση και αποµάκρυνση τους. Η κατασκευή θα πρέπει να 
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εξασφαλίζει τη ΜΗ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ των πλακιδίων. 
Τα ελαστικά πλακίδια συνοδεύονται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό 
ΕΝ1177 του ΕΛΟΤ/ΕΒΕΤΑΜ ή αναλόγου καθώς και από τεχνική 
περιγραφή και φύλλο συµµόρφωσης µε τα απαιτούµενα 
χαρακτηριστικά. Στην τιµή περιλαµβάνονται όλα τα υλικά και 
µικροϋλικά, ήτοι ελαστικά πλακίδια, συνδετικοί πύροι, ειδική κόλλα, 
εργασία προετοιµασίας της επιφάνειας τοποθέτησης και εργασία 
πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης. Τιµή εµπορίου. Για ένα 
τετραγωνικό µέτρο πλήρως περαιωµένης επίστρωσης σύµφωνα µε 
την µελέτη, µε τα υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και την εργασία (µ2). 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

 
• ∆ηµιουργία WC ΑΜΕΑ στο Ειδικό Πειραµατικό. 

• Θύρα Εισόδου Αλουµινίου µε Υαλοπίνακα στην Αίθουσα Σίτισης του 

2ου ∆ηµοτικού. 

• Αντιολισθηρό εξωτερικό χώρου πλαστικό προφίλ στις 2 εξωτερικές 

κλίµακες προς άνω αίθουσες του 2ου ∆ηµοτικού.  

• Επισκευές ξύλινων θυρών WC. 

• Τοποθέτηση 2 µπασκετών στον αύλειο χώρο του Συγκροτήµατος 

«Βενιζέλου» πιστοποιηµένες κατά ΕΝ1270. 

• Επισκευές εσχαρών απορροής οµβρίων προαυλίων. 

• Σταδιακή Αντικατάσταση αλουµινίων στο 2ο Λύκειο:  

Πίνακας κουφωµάτων προς αντικατάσταση στις αίθουσες  
 

Αντικατάσταση αλουµινίων 1ου ορόφου µε διπλά τζάµια.    
 Τεµ.   ∆ιάσταση ∆ιαστάση Μ2  

 όροφος  (µε φεγγίτη 50εκ.) 4  1,1 1,6 7,04  
 όροφος  (µε φεγγίτη 50εκ.) 3  3,2 1,6 15,36  
Παράθυρα  (µε φεγγίτη 50εκ.) 4  3,15 1,6 20,16  

Πίσω όψη Φεγγίτες 8  3,2 0,55 14,08  

    Σύνολο 56,64 µ2 

∆ιπλοί υαλοπίνακες (που 
αντιστοιχούν) 

51 µ2 
    

 
Αντικαθίστανται µε νέα κουφώµατα Αλουµινίου θερµοδιακοπτόµενα σύµφωνα µε Τ.Π της ΚΤΥΠ 

Α.Ε. Οι υαλοπίνακες είναι διπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί ασφαλείας συνολικού 
πάχους 22mm µε κρύσταλλα laminated (3mm+3mm, κενό 10mm, 3mm+3mm ). 

Οποιoδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθµού φωτοδιαπερατότητας και βαθµού 
φωτοανάκλασης σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "∆ιπλοί υαλοπίνακες µε ενδιάµεσο 
κενό". πλήρως τοποθετηµένοι µε ελαστικά παρεµβύσµατα και σιλικόνη  Πλήρης περαιωµένη εργασία, µε 
υλικά και µικροϋλικά επί τόπου. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 
Τα κουφώµατα αλουµινίου και η τυπολογία & το χρώµα τους θα ακολουθεί την υφιστάµενη 

αρχιτεκτονική του κτιρίου. Έτοιµα κουφώµατα αλουµινίου τυποποιηµένων ανοιγµάτων, βιοµηχανικής 
κατασκευής, προερχόµενα από πιστοποιηµένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ SO 9001 παραγωγική διαδικασία, µε 
διάταξη των επιµέρους στοιχείων τους ανάλογα µε την "σειρά" τους, µε δυνατότητα υποδοχής διπλού 
υαλοπίνακα, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώµατα Αλουµινίου", πλήρως 
τοποθετηµένα και στερεωµένα. Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή σε έργα µε µεγάλο αριθµό απλών 
κουφωµάτων αλουµινίου, τυποποιηµένων διαστάσεων του εµπορίου, που µπορούν να επιλεχθούν από 
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καταλόγους προµηθευτών ώς προϊόντα έτοιµα προς τοποθέτηση. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η 
τοποθέτηση και στερέωση των κουφωµάτων σύµφωνα µε τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής.  
Κουφώµατα από ανοδιωµένο αλουµίνιο βάρους 12 έως 24 kg/m2.      

       

• ∆ιάφορες τοπικές επισκευαστικές εργασίες επιχρισµάτων & 

σκυροδεµάτων. 

 
Ο προϋπολογισµός δηµοπράτησης του έργου ανέρχεται σε  80.624,80   Ευρώ και 
αναλύεται σε: ∆απάνη Εργασιών  59.414,00  € - Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου 
(Γ.Ε.+Ο.Ε.) 10.694,52 € - Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών 
και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 10.516,28 €, 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 εκατόν είκοσι χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα δύο 
ευρώ και τριάντα λεπτών (80.624,80 €), πλέον Φ.Π.Α. (24%) είκοσι οκτώ χιλιάδων 
εννιακόσια δεκαπέντε ευρώ και τριάντα (28.915,75 €), ήτοι συνολικής δαπάνης 
εκατόν σαράντα χιλιάδων ευρώ (99.974,75 €). 
 
Τόπος εκτέλεσης του έργου: ∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
 
Προθεσµία εκτέλεσης του έργου: Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου, 
ορίζεται σε δέκα (10) 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 Α1 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 
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 19η Οκτωβρίου 2020, ηµέρα 
∆ευτέρα 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 
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συµµετοχής. Επισηµαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις 
ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.∆.Ε.), οι οποίες φέρουν 
προηγµένη ψηφιακή υπογραφή.  

 
Υποβολή προσφορών:  Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφεροµένους 
ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, 
(Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 92677). 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 δώδεκα (12) µηνών, από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας 
υποβολής των προσφορών. Ως ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 23 Οκτωβρίου 2020, ηµέρα 
Παρασκευή 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 την ΣΑΤΑ Σχολείων, 
είναι  εγγεγραµµένο στο Τεχνικό Πρόγραµµα 2020 (49/2020 απόφαση ∆.Σ) και στον 
Προϋπολογισµό (52/2020 απόφαση ∆.Σ.) του ∆ήµου Καισαριανής µε ΚΑ 
70.7331.0049.  
 
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. 
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∆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 : Σο 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 1.200,00 €. 
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 
Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 

 

 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 
            ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
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