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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
  

Ο ∆ήµος Πολυγύρου  προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ» µε προϋπολογισµό 465.558,79 € (µε Φ.Π.Α.).  
 
Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 
Με το προτεινόµενο έργο θα γίνει αποκατάσταση των Χ.Α.∆.Α. του ∆ήµου Πολυγύρου. Οι ΧΑ∆Α αυτοί είναι οι ακόλουθοι: 

- ΧΑ∆Α ∆.Κ. Ολύνθου 

- ΧΑ∆Α ∆.Κ. Ορµύλιας 

- ΧΑ∆Α ∆.Κ. Παλαιοχώρας 

- ΧΑ∆Α ∆.Κ. Βάβδου 

 
Συγκεκριµένα, τα έργα αποκατάστασης των 4 ΧΑ∆Α περιλαµβάνουν την κατασκευή όλων των απαραίτητων εργασιών για την 
πλήρη αποκατάσταση των χώρων, όπως: 

• Έργα διαµόρφωσης αναγλύφου  
• Έργα στεγανοποίησης απορριµµατικού αναγλύφου  
• Έργα διαχείρισης βιοαερίου-στραγγισµάτων  
• Έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης, διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και υποδοµές 
(αντιπληµµυρική προστασία, δίκτυα υποδοµής, περίφραξη, πυρόσβεση, πυροπροστασία, εσωτερική οδοποιία 
κλπ.) 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών. 
α) κατηγορία Υδραυλικών έργων µε προϋπολογισµό 282.829,16 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)  
β) κατηγορία έργων Πρασίνου µε προϋπολογισµό 88.252,29 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) 
 
Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στις 371.081,45 € (χωρίς Φ.Π.Α. και Αναθεώρηση).  
 
1. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού (∆ιακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων 
κ.λ.π.) και να προµηθευθούν θεωρηµένο έντυπο προσφοράς (κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες) από τον ∆ήµο Πολυγύρου, 
οδός Πολυτεχνείου 50 , Πολύγυρος, Χαλκιδικής, ΤΚ 63100 µέχρι τις 18/07/2013. 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2371350751 και 2371021593, FAX επικοινωνίας 2371022266, αρµόδιος υπάλληλος για 
επικοινωνία Κούτρα Φανή. 
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 23/07/2013 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10 π.µ. (ώρα λήξης υποβολής προσφορών) στο 
∆ηµαρχείο Πολυγύρου – Πολυτεχνείου 50, Πολύγυρος, Χαλκιδικής. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η 
δηµοπρασία την προαναφερθείσα ηµεροµηνία ή αν διεξαχθεί µεν, αλλά δεν κατατεθεί καµιά προσφορά, θα διενεργηθεί 
σε νέα ηµεροµηνία που θα καθορίσει µε πράξη της η Προϊσταµένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί µε φαξ 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. Σηµειώνεται 
ότι στις νέες αυτές ηµεροµηνίες µπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισµού και να συµµετάσχουν σ΄ 
αυτόν ενδιαφερόµενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούµενη φορά. Στην περίπτωση αυτή τεύχη µπορούν να 
δίδονται µέχρι και δύο εργάσιµες ηµέρες πριν το διαγωνισµό (η ηµέρα του διαγωνισµού δεν προσµετράται).  
 
Η ∆ιακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριµένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε υπόδειγµα τύπου B. 
Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων, θα υποβληθεί µε το µε το σύστηµα µε επί µέρους ποσοστά έκπτωσης του 
άρθρου 6. του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) και κριτήριο ανάθεσης είναι η χαµηλότερη τιµή 
2. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί: 
2.1  Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις 
α)  Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε., εφόσον ανήκουν στις 
ακόλουθες τάξεις και κατηγορίες: 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΤΥΧΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ 

ΕΧΟΥΝ Ε∆ΡΑ, Ή 
∆ΗΛΩΝΟΥΝ ΩΣ 2Ο 
ΝΟΜΟ, ΤΟ ΝΟΜΟ 
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ 
Ε∆ΡΑΣ 

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 282.829,16 Α2 - 1η – 2η – 3η Α2 - 1η – 2η  



ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 88.252,29 
Α1 - Α2 - 1η – 2η  Α1 - Α2 - 1η 

 
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 σε 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. 
 
 
2.2 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. 
 
2.3  Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους 
όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (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. 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. 
 
2.4  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. 
 
3. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 7.422,00  € και ισχύ τουλάχιστον 6 
µηνών και 30 ηµερών από την ηµέρα διεξαγωγής της ∆ηµοπρασίας (και των επαναληπτικών αυτής). 
Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς τον ∆ήµο Πολυγύρου  και σε περίπτωση διαγωνιζόµενης κοινοπραξίας πρέπει να 
είναι κοινές υπέρ όλων των µελών της. 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) µήνες. 
 
 
 
 
 
 
4.  Χρόνος εκτέλεσης του έργου έξι (6) µήνες. 
5.  Το έργο χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΠΠΕΡΑΑ) 2007-
2013 (Ταµείο Συνοχής και Εθνικοί Πόροι) (αριθ. ενάρ. έργου 2012ΣΕ07580123) 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). 
 
6.  Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Πολυγύρου. 
 
 

 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
 


