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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 25/8/2021 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ    ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 16963 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ    
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ         
ΠΛΗΡ. Ευαγγέλου Γρηγορης      
ΤΗΛ. 2132010725 
FAX 2107292621 
EMAIL texniki@kessarini.gr 
 
«ΕΚΠΟΝΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» 
(1ο Υποέργο) Μελέτες Πυροπροστασίας 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 
1. Ο ∆ήµαρχος Καισαριανής προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό µε σκοπό την 
επιλογή αναδόχου εκπόνησης της µελέτης: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» (1ο Υποέργο) Μελέτες 
Πυροπροστασίας Εκτιµώµενης αξίας  40.241,22 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)  
σύµφωνα µε τις διατάξεις  του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει. 
2. Η  εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται σε 40.241,23 € (χωρίς ΦΠΑ) και  
περιλαµβάνει  τις  προεκτιµώµενες αµοιβές των παρακάτω επιµέρους κατηγοριών 
µελετών και λοιπών δαπανών:  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ € 

Αµοιβή Ηλεκτροµηχανολογικής µελέτης (€) κατ 9 9.549,49 

Αµοιβή Αρχιτεκτονικής µελέτης (€) κατ 6 19.343,80 

ΣΑΥ - ΦΑΥ 1.235,33 

Τεύχη ∆ηµοπράτησης 4.863,75 

Σύνολο Μελετών 34.992,37 

Απρόβλεπτα 15% (€) 5.248,86 

Σύνολο µε Απρόβλεπτα  40.241,23 

Φ.Π.Α 24% (€) 9.657,89 

Σύνολο µε ΦΠΑ 49.899,12 

 
Στο ανωτέρω ποσό δεν προβλέπεται αναθεώρηση. - ∆εν προβλέπεται ρήτρα 
πρόσθετης καταβολής (πριµ). 
3. Οι  φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται µέσα στην προθεσµία του άρθρου 14 
µε κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Ταχυδροµική 
διεύθυνση: ΒΡΥΟΥΛΩΝ 125 & ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ, Τ.Κ. 16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ) 
(συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς).  
Ως ηµεροµηνία και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών 
ορίζεται η 7/9/2021, ηµέρα Τρίτη  και ώρα 2:00 µ.µ. 
Ως ηµεροµηνία και ώρα δηµόσιας αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται 
η 9/9/2021, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ.  
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα 
έγγραφα της σύµβασης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής 
https://kaisariani.gr/ 
Εφόσον έχουν ζητηθεί  εγκαίρως, ήτοι έως την 31/8/2021, η αναθέτουσα αρχή 
παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης 
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σύµβασης συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τα έγγραφα της σύµβασης, το 
αργότερο έως την 3/9/2021. 
4. Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή). 
5. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση µελετών των κατηγοριών 

 1.  στην κατηγορία µελέτης 9  πτυχίο Β και άνω  
 2.  στην κατηγορία µελέτης 6 πτυχίο Γ και άνω 

και που είναι εγκατεστηµένα σε: 
α) κράτος-µέλος της Ένωσης,  
β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  
γ) 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, 5, 6 
και 7 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I 
της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και  
δ) 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.  

6. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής 
συµµετοχής ποσού 600,00 €. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι οκτώ (8) µήνες 
από την ηµέρα λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφορών . 
7. Η σύµβαση θα χρηµατοδοτηθεί από το πρόγραµµα  «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ».  Για την 
παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση µε αρ.πρωτ. 7756/1220/25.5.2021 
(Α∆ΑΜ 21REQ008656138, Α∆Α Ω∆ΒΧΩΕΨ-ΗΑΘ) για την ανάληψη 
υποχρέωσης/έγκριση δέσµευσης πίστωσης για το οικονοµικό έτος 2021 και έλαβε α/α 
Σ1-343 καταχώρησης στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωµής της ∆.Ο.Υ  
.  
8. Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ΤΡΕΙΣ (3) ΜΗΝΕΣ από 
την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης. 
9. Το αποτέλεσµα του διαγωνισµού θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή του 
∆ήµου Καισαριανής. 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 

 
            ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
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