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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

1.  Ο ∆ήµος Πολυγύρου, προκηρύσσει ανοιχτό δηµόσιο διαγωνισµό για την ανάθεση του 
έργου «Ανόρυξη και αξιοποίηση υδρευτικών γεωτρήσεων T & ∆/Κ ∆ήµου 
Πολυγύρου», µε προϋπολογισµό 1.705.026,00 Ευρώ µετά Φ.Π.Α.. Το έργο 
συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:  

α) κατηγορία Υδραυλικά, µε προϋπολογισµό 660.978,42 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, 
ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)  

β) κατηγορία Εξειδικευµένες εργασίες γεωτρήσεων µε προϋπολογισµό 
380.029,89 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), και 

γ) κατηγορία Ηλεκτροµηχανολογικά, µε προϋπολογισµό 279.106,66 ΕΥΡΩ 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν  τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού 
(∆ιακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και 
Περιβάλλοντος (∆ηµοτικό κατάστηµα, Πολυτεχνείου 50, 1ος όροφος, Γραφ. 4), τις 
εργάσιµες ηµέρες και ώρες 10:00-13:00, µέχρι την Πέµπτη 25/7/2013.  

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριµένο από το Υπουργείο 
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων (ΥΥΜ∆) υπόδειγµα τύπου Β’. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2371350752, FAX επικοινωνίας 2371350763, αρµόδιος 
υπάλληλος για επικοινωνία Αναστασία Πατσιούρα. 

3. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 30-7-2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ. (λήξη 
παράδοσης προσφορών) στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πολυγύρου, Πολυτεχνείου 50, 1ος 
όροφος, Αίθουσα Συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  
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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 τηλεοµοιοτυπία, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν τη 
νέα ηµεροµηνία σε όσους έλαβαν τεύχη διαγωνισµού και την ίδια ώρα (10:00 π.µ.) 

Η ίδια διαδικασία µπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά µε τους ίδιους όρους και 
προϋποθέσεις.  

Το σύστηµα υποβολής προσφορών είναι µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης του 
άρθρου 6 του Ν. 3669/2008 (Κ∆Ε).  

 Κριτήριο της ανάθεσης θα είναι η προσφορά µε την χαµηλότερη τιµή.  

 Εναλλακτικές προσφορές απαγορεύονται.  

Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) µήνες 
και αρχίζει από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης. 

4. Στο διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετάσχουν: 
4.1. Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:   

α.  Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που 
τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ. ∆Ι., εφόσον ανήκουν στις επόµενες τάξεις 
ήτοι: 

  
  1ης, 2ης και 3ης τάξης για έργα κατηγορίας Υδραυλικά, 1ης τάξης και άνω 

για έργα κατηγορίας Εξειδικευµένες εργασίες γεωτρήσεων και Α2 τάξης 
και άνω για έργα κατηγορίας Ηλεκτροµηχανολογικά  
ή  

 2ης, 3ης τάξης και 4ης τάξης εντός ή δεύτερου δηλωµένου νοµού τη 
Χαλκιδική για έργα κατηγορίας Ηλεκτροµηχανολογικά και 1ης τάξης και 
άνω για έργα κατηγορίας Εξειδικευµένες εργασίες γεωτρήσεων  

  
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. 

4.2. 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.  

4.3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των παρακάτω 
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. Ήτοι : 
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1ης, 2ης και 3ης τάξης για έργα κατηγορίας Υδραυλικά, 1ης, 2ης τάξης και 3ης 
τάξης εντός ή δεύτερου δηλωµένου νοµού τη Χαλκιδική για έργα 
κατηγορίας Εξειδικευµένες εργασίες γεωτρήσεων και Α2, 1ης , 2ης τάξης 
και 3ης τάξης εντός ή δεύτερου δηλωµένου νοµού τη Χαλκιδική για έργα 
κατηγορίας Ηλεκτροµηχανολογικά  
ή  

  2ης , 3ης τάξης και 4ης τάξης εντός ή δεύτερου δηλωµένου νοµού τη 
Χαλκιδική, για έργα κατηγορίας Ηλεκτροµηχανολογικά και 1ης , 2ης τάξης 
και 3ης τάξης εντός ή δεύτερου δηλωµένου νοµού τη Χαλκιδική για έργα 
κατηγορίας Εξειδικευµένες εργασίες γεωτρήσεων 

  4.4 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραµµένων στις επόµενες τάξεις 
του Μ.Ε.Ε.Π. ήτοι:  

1ης, 2ης και 3ης τάξης για έργα κατηγορίας Υδραυλικά, αναβαθµισµένης 
Α2, 1ης, 2ης και 3ης τάξης εντός ή δεύτερου δηλωµένου νοµού τη 
Χαλκιδική για έργα κατηγορίας Εξειδικευµένες εργασίες γεωτρήσεων και 
A2, 1ης , 2ης και 3ης τάξης εντός ή δεύτερου δηλωµένου νοµού τη 
Χαλκιδική για έργα κατηγορίας Ηλεκτροµηχανολογικά 

ή  

2ης , 3ης τάξης και 4ης τάξης εντός ή δεύτερου δηλωµένου νοµού τη 
Χαλκιδική για έργα κατηγορίας Ηλεκτροµηχανολογικά και 
αναβαθµισµένης Α2, 1ης, 2ης τάξης και 3ης τάξης εντός ή δεύτερου 
δηλωµένου νοµού τη Χαλκιδική για έργα κατηγορίας Εξειδικευµένες 
εργασίες γεωτρήσεων 

 µε τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) 
(αναβάθµιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

 

4.5. 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. 

5.  Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 
26.403,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) µηνών + 30 ηµερολογιακών 
ηµερών, µετά την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού. Ο χρόνος ισχύος των 
προσφορών είναι έξι (6) ηµερολογιακοί µήνες από την ηµεροµηνία υποβολής των 
προσφορών. 

6. Το έργο χρηµατοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράµµατος ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων (αριθ. ενάρ. έργου 2012ΕΠ00880093) είναι ενταγµένο στο Ε.Π. 
Μακεδονία –Θράκη 2007-2013, συγχρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ 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). 

7. Προκαταβολή δύναται να χορηγηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4072/12 αρ. 
242. 

8. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου 
Πολυγύρου. 
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Ο ∆ήµαρχος 

 

 

Αστέριος Ζωγράφος 

 

 


