
 

                                                                                

Το παρόν έργο αποτελεί το παραδοτέο 4.2.1 της πράξης “Living history – Living nature II”, η οποία χρηµατοδοτείται από το 
συγχρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα IPA-CBC "Greece-the Former Yugoslav Republic of Macedonia 2007-2013" µε ποσοστό 

συγχρηµατοδότησης 75% και ποσοστό Εθνικής ∆απάνης 25%, και έχει κωδικό Έργου στο Π.∆.Ε.: 2014ΕΠ30880035. 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Αριδαία, 24/04/2015 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ                                                                                                   Αρ. Πρωτ.: 9931 

∆ΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ          

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ 
"ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΕΤΟΧΩΡΙΟΥ" 

 

Ο ∆ήµος Αλµωπίας διακηρύττει ότι την 19 του µηνός  Μαΐου του έτους 2015 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ. (λήξη παράδοσης των 
προσφορών) στο ∆ηµαρχείο Αλµωπίας, θα διεξαχθεί µε ανοιχτή ∆ηµοπρασία µε το σύστηµα: προσφοράς µε επί µέρους ποσοστών 
έκπτωσης κατά οµάδες οµοειδών εργασιών και έλεγχο οµαλότητας των προσφεροµένων επί µέρους ποσοστών έκπτωσης, 
πάνω σε συµπληρωµένο έντυπο οικονοµικής προσφοράς της υπηρεσίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1418/84 όπως 
τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και βελτιώθηκε µε τους Ν. 4281/2014, Ν. 4250/2014, Ν. 4278/2014, Ν. 4072/12 Ν.3669/08, N. 3263/04, 
Ν. 3212/03, Ν. 2940/01, Ν. 2372/96, Ν. 2338/95, Ν. 2229/94, τις διατάξεις του Π.∆. 334/00, Π.∆. 609/85, Π.∆. 210/97, κ.α. όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήµερα για την κατασκευή του έργου µε τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΕΤΟΧΩΡΙΟΥ», το οποίο 

αποτελεί το παραδοτέο 4.2.1 της πράξης “Living history, Living nature II”.   
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:  

α) κατηγορία ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ, µε προϋπολογισµό  124.835,89 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα), 

β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, µε προϋπολογισµό 22.318,58 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα). 
 

Ο προϋπολογισµός των δηµοπρατούµενων εργασιών του έργου, µε βάση τη µελέτη 27/2013 του Τµήµατος Τεχνικών Υπηρεσιών του 

∆ήµου Αλµωπίας, ανέρχεται στο ποσό των 147.154,47  ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α. και Αναθεώρηση) και στο ποσό των 186.530,00 ΕΥΡΩ 
(µε Φ.Π.Α. και Αναθεώρηση). 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαµβάνουν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού (∆ιακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κλπ) από την έδρα του ∆ήµου Αλµωπίας, Πλ. Αγγελή Γάτσου 1,  µέχρι τις 14/05/2015. 
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριµένο από τον υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε υπόδειγµα τύπου Β. 
Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία:  
1. α. Μεµονωµένες εργοληπτικές επ ιχειρήσεις εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επ ιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη 
Γ.Γ.∆.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.., εφόσον ανήκουν στις τάξεις: 

• Α2  τάξης και άνω, για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ 

• Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ (Η/Μ). 
β. Προερχόµενες από κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν 
υπογράψει την συµφωνία για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις (Σ.∆.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 επ ίσηµοι 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 επ ίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφόσον 
αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόµοια µε το δηµοπρατούµενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 
2.   Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επ ιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασµό µεταξύ τους, 
“υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Κ∆Ε, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του ν. 4281/2014 
(κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επ ιχείρηση θα συµµετέχει στο κοινοπρακτικό σχήµα µε 
ποσοστό όχι µικρότερο του 25% της καλούµενης κατηγορίας). 
3.   Κοινοπραξίες εργοληπτικών επ ιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της 
παρ. 3 του άρθρου 16 του Κ∆Ε. Το ποσοστό συµµετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήµα προκύπτει από τον 
προϋπολογισµό της κατηγορίας για την οποία αυτή συµµετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που 
αναγραφεί λανθασµένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συµµετοχής της επ ιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών µε 
ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισµού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δηµοπρασία, 
αθροίζεται στον προϋπολογισµό της µεγαλύτερης κατηγορίας.  
4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραµµένων στο Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ Α1 τάξης, µε τις 
προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Κ∆Ε (αναβάθµιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 
5. Κάθε εργοληπτική επ ιχείρηση συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ενός κοινοπρακτικού σχήµατος. Κατά τα λοιπά 
εφαρµόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συµµετοχή εργοληπτικών επ ιχειρήσεων σε διαγωνισµούς για την κατασκευή ∆ηµοσίων 
Έργων. 
Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό ορίζεται σε 2% επ ί του προϋπολογισµού του έργου χωρίς τα κονδύλια της αναθεώρησης και του 

Φ.Π.Α. δηλαδή 2.943,09 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επ ιστολή θα απευθύνεται προς το ∆ήµο Αλµωπίας. Η ισχύς της θα είναι 

τουλάχιστον τριακοσίων (300) ηµερών, µετά την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 
διακόσιες εβδοµήντα (270) ηµέρες. Οι εργολάβοι ∆ηµοσίων έργων υποχρεούνται να προσκοµίσουν όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, 
που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δηµόσια έργα καθώς και δελτίο φορολογικής ενηµερότητας. 
Η προθεσµία περάτωσης του έργου είναι πέντε µήνες. 
Το έργο χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα "Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας 2007 - 2013" µε ποσοστό 
συγχρηµατοδότησης 75% από το Ε.Τ.Π.Α. και 25% από Εθνική ∆απάνη. 
Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο. 
Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επ ιτροπή του ∆ήµου Αλµωπίας. 
Περισσότερες πληροφορίες µπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόµενοι από το ∆ήµο Αλµωπίας, αρµόδιος υπάλληλος, Μήτκα Ασηµένια, 
(τηλ.:23843-50257 Φαξ:23840-21226 ) και την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Αλµωπίας (τηλ.: 23843-50251-254-257 Φαξ: 23840-
21226), τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.  
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Ο  ∆ήµαρχος Αλµωπίας 
 

Μπίνος ∆ηµήτριος 


