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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

                                                            
Έργο: Ο ∆ήµος Αλµωπίας, διακηρύσσει τη µε ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του 
έργου µε τίτλο «∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ», εκτιµώµενης αξίας 99.999,94 Ευρώ (µε  Φ.Π.Α. 
24%), που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις α)  του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) «∆ηµόσιες 
Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
και β) τους όρους της διακήρυξης του έργου  και καλεί τους ενδιαφερόµενους εργολήπτες και εµπειροτέχνες 
(Οικονοµικούς φορείς) να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω 
έργου, λαµβάνοντας υπόψη τη αρ. 68/2016 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και 
Πολεοδοµίας, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης. 
 

Αντικείµενο Έργου: Η παρούσα µελέτη περιλαµβάνει τη διαµόρφωση του αύλειου χώρου της Μαθητικής 
Εστίας.  
 

Χρηµατοδότηση: Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του προϋπολογισµού του ∆ήµου Αλµωπίας 
(ειδικευµένα µαθητικής εστίας) όπως αποφασίστηκε αρµοδίως µε την 24/2017 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής του ∆ήµου Αλµωπίας. Στον προϋπολογισµό του έτους 2016 είναι δεσµευµένο ποσό 100.000,00 
ευρώ στον ΚΑΕ 15/7331.9002. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 
 

Σύστηµα δηµοπράτησης: Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων, θα υποβληθεί µε το σύστηµα µε 
επιµέρους ποσοστά έκπτωσης της παρ.2

α
 του άρθρου 95 του Ν.4412/2016. 

 

∆ικαιούµενοι συµµετοχής: ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 

δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ (µε δυνατότητα κατασκευής έργων κατηγορίας Α1 

και άνω τάξη  όπως ορίζεται στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. 

του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.) και σε έργα κατηγορίας Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ (µε δυνατότητα κατασκευής έργων κατηγορίας Α1 

και άνω τάξη  όπως ορίζεται στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. 

του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.) 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. 
Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης (Κοινοπραξίες εργοληπτικών 
επιχειρήσεων εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) εφόσον ανήκουν στην 
Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ και στην Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας 
Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ. 

Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των 

παρ. 1 (ε)  και 3 (β) του άρθρου 76  του ν.4412/2016.  

∆εν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή 

προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νοµική της µορφή πρέπει να είναι τέτοια 

που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και µοναδικού φορολογικού µητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).  
 

Τόπος και χρόνος παράδοσης προσφορών: Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στις 4/05/2017 (ηµέρα 
Πέµπτη) και ώρα 10:00 π.µ. (λήξη επίδοσης προσφορών) και από την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Περιβάλλοντος & Πολεοδοµίας. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ. 
 

Εγγυήσεις Συµµετοχής: Για την συµµετοχή στον διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση από τους 
συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72

 
του ν.4412/2016, 

εγγυητικής επιστολής συµµετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των χιλίων εξακοσίων δώδεκα (1.612,00) 
ευρώ, η οποία απευθύνεται στο ∆ήµο Αλµωπίας. Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής δε γίνονται δεκτές, 
αν έχουν χρόνο ισχύος µικρότερο των ΕΞΙ (6) ΜΗΝΩΝ και ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΗΜΕΡΩΝ, από την ηµεροµηνία 
δηµοπράτησης. 
 
 
 



Προθεσµία εκτέλεσης του έργου: Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ΤΡΕΙΣ (3) 
ΜΗΝΕΣ (κατά απαίτηση από 20 Ιουνίου έως 10 Σεπτεµβρίου) από την ηµέρα υπογραφής της 
σύµβασης (παρ. 2 άρθρο 147 του Ν.4412/2016). 
 

Παραλαβή τευχών: Για την παραλαβή των τευχών, πλην του εντύπου Οικονοµικής Προσφοράς το 

οποίο οφείλουν οι ενδιαφερόµενοι να λάβουν από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, οι ενδιαφερόµενοι 

µπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα του ∆ήµου (www.dimosalmopias.gov.gr) όπου η πρόσβαση στη 

συγγραφή υποχρεώσεων και στα λοιπά έγγραφα της σύµβασης είναι ελεύθερη, άµεση, πλήρης και δωρεάν. 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν ακόµα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύµβασης στα γραφεία της 

∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας (Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών, ∆ηµοτικό Κατάστηµα  1
ος

  όροφος, Πλ. Αγγελή 

Γάτσου), κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών µε δαπάνες και 

φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν το έντυπο της Οικονοµικής Προσφοράς και 

ταχυδροµικά, εφόσον το ζητήσουν έγκαιρα και αναλάβουν, κατόπιν συνεννόησης µε την αναθέτουσα αρχή, 

τη δαπάνη της ταχυδροµικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία µέσω 

των Ελληνικών Ταχυδροµείων ή ιδιωτικών εταιρειών µεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη 

για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόµενο (η δαπάνη για την αναπαραγωγή των τευχών και την 

αποστολή τους βαραίνει αποκλειστικά τον ενδιαφερόµενο). Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 

27/04/2017 οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συµµετέχουν στη 

διαδικασία σύναψης σύµβασης συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τις προδιαγραφές και 

οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 3/05/2017. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί 

κατά το Υπόδειγµα ∆ιακήρυξης Ανοικτής ∆ιαδικασίας για την ανάθεση ∆ηµοσίων Συµβάσεων Έργων της 

ΕΑΑ∆ΗΣΥ. 
 

Λοιπές πληροφορίες: Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή του 
∆ήµου Αλµωπίας. Πληροφορίες δίδονται κάθε εργάσιµη ηµέρα και ώρα στο τηλέφωνο 23843 50257 & fax 
επικοινωνίας 23840 21226, αρµόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Μήτκα Ασηµένια. Η παρούσα περίληψη 
διακήρυξης επέχει θέση µόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισµού. 
 
    

                                                                     Αριδαία 12/ 04 / 2017 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 
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