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ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 
                                                             

Ο Γήκαξρνο Αικσπίαο 
                                                                          Προκηρύζζει 

ηε κε ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ δεκνπξαζία γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ κε ηίηιν  
« σνηήρηζη επιζκεσή δικηύοσ ομβρίων σδάηων Γ.Δ. Αριδαίας », Προϋπολογιζμού – 11.998,51 – 

Δσρώ ( με  Φ.Π.Α. 24% ), πνπ ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο α)  ηνπ λ. 4412/2016 ( ΦΔΚ Α 
147/8.8.2016 ) « Γεκφζηεο πκβάζεηο ΄Δξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ ( Πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 
2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ )» θαη β) ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ  θαη θαιεί ηνπο 
ελδηαθεξφκελνπο εξγνιήπηεο θαη εκπεηξνηέρλεο ( Οηθνλνκηθνχο θνξείο ) λα ππνβάινπλ  πξνζθνξά γηα ηελ 
αλάδεημε αλαδφρνπ θαηαζθεπήο ηνπ σο άλσ έξγνπ, ιακβάλνληαο  ππφςε  ηε αξ. 13/2016 κειέηε ηεο 

Γ/λζεο  Σερληθψλ Τπεξεζηψλ Πεξηβάιινληνο θαη Πνιενδνκίαο, πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 
παξνχζεο, λα θαηαζέζνπλ ηηο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο ηνπο ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα Αξηδαίαο , έσο   
25/01/2017  και ώρα  10:00 π.μ. 

Σν έξγν αθνξά ηελ ζπληήξεζε – επηζθεπή αγσγψλ νκβξίσλ πδάησλ ζηελ Γ.Δ. Αξηδαίαο.ηα 
πιαίζηα ησλ εξγαζηψλ ηνπ ζα γίλνπλ, εθζθαθέο ,δηάζηξσζε θαη εγθηβσηηζκφο κε άκκν νξπρείνπ ή 
ρεηκάξξνπ , ηνπνζέηεζε αγσγψλ νκβξίσλ απφ ζσιήλεο DN = 200mm θαη DN=225 mm απνθαηάζηαζε ηνπ 
νδνζηξψκαηνο θαη ηνπνζέηεζε θξεαηίσλ κε ζράξεο ζηελ Γ.Κ. Αξηδαίαο,Σ.Κ. Αςάινπ, Σ.Κ. Βνξεηλνχ 

νηθηζκφο Νενρσξίνπ.  Δπηζθεπή ηζηκεληαπιάθσλ ζηελ Σ.Κ. Βνξεηλνχ, Σ.Κ. Πηπεξηάο, θαη Σ.Κ. Γαξεθείνπ. 
Η ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζε ηέζζερις ( 4 ) μήνες θαη αξρίδεη απφ ηελ 

εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο Μειέηεο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε – 11.998,51 – Δπξψ θαη αλαιχεηαη ζε:  
Γαπάλε Δξγαζηψλ – 8.414,10 – Δπξψ. 
Γεληά έμνδα θαη Όθεινο εξγνιάβνπ (Γ.Δ.+ Ο.Δ.)) – 0 – επξψ. 
Απξφβιεπηα (15% ) – 1.262,12 – Δπξψ. 
Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο ( 24% ) – 2.322,29 – Δπξψ. 

ηνλ δηαγσληζκφ δηθαηνχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ: 
Μεκνλσκέλεο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο:  
α. Δγγεγξακέλεο ζην Μεηξψν Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ ( Μ.Δ.ΔΠ.) πνπ ηεξείηαη ζηε Γ.Γ.Γ.Δ. ηνπ 
ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ., εθφζνλ αλήθνπλ ζηελ Α1 θαη άλσ ηάμε γηα έξγα θαηεγνξίαο ΤΓΡΑΤΛΙΚΑ. 
 
β. Μεκνλσκέλεο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο εγγεγξακκέλεο ζηα Μεηξψα Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ γηα 
έξγα θαηεγνξίαο ΤΓΡΑΤΛΙΚΑ γηα πνζφ ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ άλεπ ΦΠΑ.  

 
γ. Οηθνλνκηθνί θνξείο πξνεξρφκελνη απφ θξάηε – κέιε ηεο Δπξσπατθήο ΄Δλσζεο εγγεγξακκέλνη ζηνπο 
επίηηκνπο θαηαιφγνπο εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο. 
 
δ. Κνηλνπξαμίεο Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ  ( Δλψζεηο Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ ) εγγεγξακκέλσλ ζηελ 
θαηεγνξία ηνπ έξγνπ πνπ δεκνπξαηείηαη. 

Σφζν ην έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, πνπ ζα ζπκπιεξσζεί απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο φζν θαη 

ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο δηαηίζεληαη απφ ηελ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ  & 
ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ ηνπ ΓΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ Πιαηεία Αγγειή Γάηζνπ Σ.Κ. 58400 Αξηδαία, Πιεξνθνξίεο 
Κεηηθίδνπ Γάθλε ηει. 2384350256 fax 2384021226. Δπίζεο ηα ηεχρε ηεο δηαθήξπμεο ( πιήλ ηνπ εληχπνπ 
Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο  ην νπνίν  νθείινπλ νη ελδηαθεξφκελνη λα ιάβνπλ απφ ηελ Τπεξεζία) είλαη 
αλαξηεκέλα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο (www.dimosalmopias.gov.gr) 
 Σα ζηνηρεία απηά ρνξεγνχληαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο απφ ηελ αξρή πνπ δηεμάγεη ην δηαγσληζκφ κέρξη θαη 
ηελ 16/01/2017, κία εκέξα πξηλ ηελ δηεμαγσγή ηεο δεκνπξαζίαο. Δθφζνλ δεηεζνχλ εκπξφζεζκα 
ρνξεγνχληαη ην αξγφηεξν εληφο ηεο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξαο απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ρνξήγεζεο. 

Αριδαία 10/01/2017 
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ 

 
    Γημήηριος Μπίνος 

http://www.dimosalmopias.gov.gr/

