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                                                         ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
           --------------------------------------- 

Ο ∆ήµος Πολυγύρου Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής προκηρύσσει ανοικτή ∆ηµοπρασία, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις πού διέπουν την εκτέλεση των ∆ηµοσίων Έργων, µε σύστηµα προσφοράς µε επί 
µέρους ποσοστά έκπτωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 6  του Ν. 3669/08, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης 
του έργου :  

 
 
 

«ΕΕ ΡΡ ΓΓ ΑΑ   ΑΑΝΝΑΑ ΒΒΑΑΘΘΜΜ ΙΙ ΣΣΗΗ ΣΣ   ΕΕ ΣΣΩΩΤΤ ΕΕ ΡΡ ΙΙ ΚΚΩΩΝΝ   ΥΥ ∆∆ ΡΡΑΑ ΓΓΩΩ ΓΓ ΕΕ ΙΙ ΩΩΝΝ   ΟΟ ΙΙ ΚΚ ΙΙ ΣΣΜΜΩΩΝΝ   
∆∆ΗΗΜΜΟΟΥΥ   ΠΠΟΟΛΛΥΥ ΓΓ ΥΥ ΡΡΟΟΥΥ » 

 
του υποέργου 2 :  

 
«ΑΑΠΠΟΟΚΚΑΑΤΤ ΑΑΣΣΤΤ ΑΑ ΣΣΗΗ   ––   ΒΒ ΕΕΛΛ ΤΤ ΙΙ ΩΩ ΣΣΗΗ   ΥΥΦΦ ΙΙ ΣΣ ΤΤ ΑΑΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ   ∆∆ ΙΙ ΚΚ ΤΤΥΥΩΩΝΝ   ΥΥ ∆∆ ΡΡΕΕ ΥΥ ΣΣΗΗΣΣ   

ΚΚΑΑ ΙΙ   ΑΑΠΠΟΟΧΧΕΕ ΤΤ ΕΕ ΥΥΣΣΗΗ ΣΣ   ΠΠΟΟΛΛ ΥΥΓΓΥΥ ΡΡΟΟΥΥ ,,   ΒΒ ΡΡΑΑ ΣΣ ΤΤ ΑΑΜΜΩΩΝΝ   ΚΚΑΑ ΙΙ   ΣΣ ΑΑΝΝΩΩΝΝ   ––   
ΥΥ ∆∆ ΡΡ ΕΕ ΥΥΣΣΗΗ   ΒΒ ΡΡΑΑ ΣΣ ΤΤΑΑΜΜΩΩΝΝ   ΚΚΑΑ ΙΙ   ΣΣΑΑΝΝΩΩΝΝ » 

 
Ο Προϋπολογισµός Μελέτης του έργου ανέρχεται σε 2.030.000,00 Ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου 

του ποσού για αναθεώρηση και Φ.Π.Α.  
Εξ αυτών ποσόν 1.633.537,83 Ευρώ αφορά τη συνολική δαπάνη εργασιών (συµπεριλαµβανοµένων 

των Γ.Ε. & Ο.Ε. και των απροβλέπτων δαπανών), ποσόν 16.868,67 Ευρώ την αναθεώρηση και ποσόν 
379.593,50 Ευρώ τον Φ.Π.Α.  
 

Το υποέργο 2 συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πιο συγκεκριµένα από 
Πιστώσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς περιόδου 2007-2013 (ΕΣΠΑ 2007-2013) 
ΕΕΤΑΑ Α.Ε. και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαµβανοµένης και της 
κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α’ /24-8-93). 
 

Η ∆ηµοπρασία θα γίνει στις 6-8-2013 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 (ώρα λήξη επίδοσης των 
προσφορών), στο ∆ηµοτικό κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής. 
 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δηµοπρασία την προαναφερθείσα ηµεροµηνία ή αν 
διεξαχθεί µεν, αλλά δεν κατατεθεί καµία προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ηµεροµηνία που θα καθορίσει 
µε πράξη της η Προϊσταµένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί µε FAX, πέντε (5) τουλάχιστον 
εργάσιµες ηµέρες πριν τη νέα ηµεροµηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισµού και την ίδια ώρα  
(10:00 π.µ.). Η ίδια διαδικασία µπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά µε τους ίδιους όρους και 
προϋποθέσεις. 
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Η συνολική αξία εργασιών µαζί µε Γ.Ε. & Ο.Ε, απρόβλεπτα και απολογιστικά ανέρχεται στο ποσό 

των  1.633.537,83 ευρώ και αναλύεται κατά κατηγορία έργου ως εξής : 

 

Για έργα 
κατηγορίας: 
  

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ή 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟ

ΓΙΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Ποσόν 1.633.537,83 Ευρώ 

 
           Στο διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετάσχουν : 
 

1. Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 
 

α. Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. 
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., εφόσον ανήκουν στην 3ης και 4ης τάξης ανεξαρτήτως έδρας για έργα 
κατηγορίας Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ή στην 3ης και 4ης τάξης ανεξαρτήτως έδρας για έργα κατηγορίας 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  

 
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.), στα οποία τηρούνται επίσηµοι 
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 επίσηµοι κατάλογοι 

αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόµοια µε το 
δηµοπρατούµενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

 
2. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραµµένων στο ΜΕΕΠ στις τάξεις: 2ης τάξης σε 

αναβάθµιση για έργα κατηγορίας Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ή 2ης τάξης σε αναβάθµιση για έργα κατηγορίας 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  

  
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραµµένων στο ΜΕΕΠ σε αναβάθµιση ορίου,        
συγκροτούνται µε τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). 

 
3. Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασµό µεταξύ 

τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συµµετέχει στο κοινοπρακτικό σχήµα µε 
ποσοστό όχι µικρότερο του 25% της καλούµενης κατηγορίας.  

 
4. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ενός κοινοπρακτικού 

σχήµατος. Γίνονται επίσης δεκτές και µεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες 
εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρµογή  της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια 
κατηγορία»).  

 
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συµµετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισµούς για την κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων. 
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          Για τη συµµετοχή στη ∆ηµοπρασία χρειάζεται εγγυητική επιστολή 32.671,00 ευρώ, η οποία θα 
απευθύνεται προς το ∆ήµο Πολυγύρου. Επισηµαίνονται επιπλέον τα εξής: 
 

� Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος µικρότερο 
των επτά (7) µηνών (κατά τριάντα τουλάχιστον µέρες µεγαλύτερος από το χρόνο ισχύος της 
προσφοράς), από την ηµεροµηνία δηµοπράτησης (άρθρο 24 παρ. 2 και 3 του Ν. 3669/08 
(Κ∆Ε), δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον µέχρι  6-3-2014. 

 
� Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει το συµµετέχοντα στο διαγωνισµό (κατά τη 

διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) για διάστηµα έξι (6) µηνών  από την 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 

 
� Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο. 

             
� Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 

Πολυγύρου  
 
 

             Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερώνονται σχετικά και να παραλαµβάνουν τα έντυπα 
προσφοράς και τα υπόλοιπα τεύχη δηµοπράτησης από το ∆ήµο Πολυγύρου Περιφερειακής Ενότητας 
Χαλκιδικής κα. Μανίκα Μαρία τηλ.: 2371350751, µέχρι και έξι (6) ηµερολογιακές ηµέρες πριν από την  
ηµεροµηνία διεξαγωγής της δηµοπρασίας.  

 
 
 

                                                                           Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 

 
 

 
 

                                                                              ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
 
                         


