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ΟΕΠΘΚΗΥΗ ΔΘΑΙΗΠΣΝΗΡ 

  

 Ο Γήκνο  Δνξδαίαο, πξνθεξχζζεη πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ γηα ηελ 

αλάζεζε ηνπ έξγνπ «ΕΠΓΑΡΘΕΡ ΑΟΞΙΑΑΡΑΡΗΡ ΦΘΞΠΦΜ ΡΞ 4ο 

ΓΣΛΜΑΡΘΞ ΟΞΚΕΛΑΧΔΑΡ»,κε πξνυπνινγηζκφ 54.237,24  Δπξψ κε ΦΠΑ. 

1. Σν έξγν αθνξά ηελ αλαθαηαζθεπή ησλ επηζηξψζεσλ ηνπ αχιεηνπ ρψξνπ ηνπ 

ζρνιείνπ κε απνμήισζε θαη απνκάθξπλζε ησλ παιαηψλ απνθαζηζηψληαο 

παξάιιεια ηελ ππνδνκή απηψλ. Σαπηφρξνλα ζα ηνπνζεηεζνχλ κεηαιιηθέο ζράξεο 
ζηηο ζέζεηο ησλ πθηζηάκελσλ δέλδξσλ γηα πξνζηαζία απηψλ αιιά θαη ησλ πεδψλ. 

Σν έξγν πεξηιακβάλεη ηηο εμήο εξγαζίεο θαηαζθεπήο: 

         Θαζαίξεζε παιαηψλ επηζηξψζεσλ θαη ππνδνκήο απηψλ κε θαηαζθεπή λέσλ απφ 

γπαιηζκέλεο ηερλεηέο ηζηκεληφπιαθεο ηχπνπ «θαιληεξίκη» (ζπλνιηθήο 

επηθάλεηαο 664,84  κ2) 

         Σνπνζέηεζε δψδεθα (12) κεηαιιηθψλ ζραξψλ δέλδξσλ ζπλνιηθνχ βάξνπο 

600,00 ργξ..Φχηεπζε δχν (2) δέλδξσλ. 

2. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ  ηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ 

δηαγσληζκνχ  (Γηαθήξπμε ΣΤΠΟ Β, πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ θ.ι.π) απφ ην 

Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα Πηνιεκαΐδαο, Γ/λζε 25εο Καξηίνπ 15, κέρξη θαη ηελ 

πξνεγνχκελε εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 Πιεξνθνξίεο ζην ηειέθσλν θαη FAX :2463350110, αξκφδηνο ππάιιεινο γηα 

επηθνηλσλία  θ. ηηαξίδεο Ησάλλεο.  Γηα ηερληθέο δηεπθξηλίζεηο αξκφδηνο ππάιιεινο 

θ. αββαο Ληθνιηαο, Πνιηηηθνο Κεραληθφο , ηει. 2463027066. 

3. Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζηηο 23-8-2016, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 10.00 π.κ θαη 

ην ζχζηεκα ππνβνιήο πξνζθνξψλ είλαη απηφ ηεο πξνζθνξάο κε εληαίν πνζνζηφ 

έθπησζεο  ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Λ.3669/2008. 
4 ηνλ δηαγσληζκφ δηθαηνχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ: 

               Λεμονωμένερ εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο:  



α. Εγγεγπαμμένερ στο Λητπώο Επγοληπτικών Επισειπήσεων (Κ.Δ.ΔΠ.) πνπ 

ηεξείηαη ζηε Γ.Γ.Γ.Δ. ηνπ ΤΠ.Τ.ΚΔ.ΓΗ.., εθφζνλ αλήθνπλ ζηελ Α1 ηάμε θαη άλσ γηα 

έξγα θαηεγνξίαο νηθνδνκηθψλ (ΟΗΘ), εγγεγξακκέλεο ζηα λνκαξρηαθά κεηξψα 

επηρεηξήζεηο κε ζπκπιήξσζε ελλεαεηίαο απφ ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ ζηα νηθνδνκηθά, 

επηρεηξήζεηο πνπ αζθνχληαη απφ θαηφρνπο ζρεηηθψλ αδεηψλ κε δσδεθαεηή θαη άλσ 

θαηαζθεπαζηηθή εκπεηξία ζηα νηθνδνκηθά, επηρεηξήζεηο πνπ αζθνχληαη απφ 

εκπεηξνηέρλεο κε δεθαηεηξαεηή θαηαζθεπαζηηθή εκπεηξία ζηα νηθνδνκηθά θαη 

επηρεηξήζεηο πνπ αζθνχληαη απφ ππνκεραληθνχο ή πηπρηνχρνπο ΣΔΗ θαη ΘΑΣΔΔ κεηά 
ηξηεηία απφ ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ. 

β. Πξνεξρφκελεο απφ κπάτη - μέλη τηρ Εςπωπαϊκήρ Ένωσηρ ή ηνπ 

Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.) ή απφ θξάηε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηελ 

ζπκθσλία γηα ηηο Γεκφζηεο πκβάζεηο (.Γ..) ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ 

Δκπνξίνπ (Π.Ο.Δ.), ή πνπ πξνέξρνληαη απφ ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη 

δηκεξείο ζπκθσλίεο ζχλδεζεο κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη έρνπλ θπξσζεί κε 

ζρεηηθή απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ , ζηα νπνία ηεξνχληαη επίζεκνη θαηάινγνη 

αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ, εθφζνλ είλαη εγγεγξακκέλεο ζηνπο θαηαιφγνπο 

απηνχο θαη ζε ηάμε θαη θαηεγνξία αληίζηνηρε κε ηηο θαινχκελεο ηνπ Διιεληθνχ 
Κεηξψνπ Κ.Δ.Δ.Π. 

γ.  Πξνεξρφκελεο απφ σο αλσηέξσ β΄ θξάηε, ζηα νπνία δελ ηεξνχληαη επίζεκνη 

θαηάινγνη αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ, εθφζνλαπνδεηθλχνπλ φηη έρνπλ 

εθηειέζεη έξγα παξφκνηα κε ην δεκνπξαηνχκελν, απφ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή 
άπνςε. 

               Ιοινοππαξίερ Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ ησλ παξαπάλσ 

πεξηπηψζεσλ α, β θαη γ ζε νπνηνλδήπνηε ζπλδπαζκφ κεηαμχ ηνπο, ππφ 

ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 16 παξ. 7 ηνπ ΘΓΔ φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην 

άξζξν 199, παξ. 2 γ. πεξ. ββ) ηνπ λ. 4281/2014 (Θνηλνπξαμία ζηελ 

ίδηα θαηεγνξία) θαη ππφ ηνλ φξν φηη θάζε Δξγνιεπηηθή Δπηρείξεζε ζα 

ζπκκεηέρεη ζην θνηλνπξαθηηθφ ζρήκα κε πνζνζηφ φρη κηθξφηεξν ηνπ 

25% ηεο θαινχκελεο θαηεγνξίαο. 

               Θνηλνπξαμίεο εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ 

δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ ππφ ηνπο φξνπο ηεο 

παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ ΘΓΔ. Σν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο θάζε 

επηρείξεζεο ζην θνηλνπξαθηηθφ ζρήκα πξνθχπηεη απφ ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηεο θαηεγνξίαο γηα ηελ νπνία απηή ζπκκεηέρεη θαη δελ 

είλαη απαξαίηεην λα αλαγξάθεηαη, ζηελ πεξίπησζε δε πνπ αλαγξαθεί 

ιαλζαζκέλα, δελ επεξεάδεηαη ην θχξνο ηεο ζπκκεηνρήο ηεο 

επηρείξεζεο θαη ηεο θνηλνπξαμίαο. Θαηεγνξία εξγαζηψλ κε πνζνζηφ 

θάησ ηνπ 10% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ (ρσξίο αλαζεψξεζε θαη 

Φ.Π.Α.), εθφζνλ δελ θαιείηαη ζηε δεκνπξαζία, αζξνίδεηαη ζηνλ 
πξνυπνινγηζκφ ηεο κεγαιχηεξεο θαηεγνξίαο. 

Θάζε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο ελφο 

θνηλνπξαθηηθνχ ζρήκαηνο. Θαηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο γηα ηε ζπκκεηνρή εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζε 
δηαγσληζκνχο γηα ηελ θαηαζθεπή Γεκνζίσλ Έξγσλ. 

5. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο 

χςνπο 874,80  ΕΣΠΦ θαη ηζρχ ηνπιάρηζηνλ 6 κελψλ θαη 30 εκεξψλ, απφ ηελ 

εκεξνκελία δεκνπξάηεζεο. Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη 6 κήλεο απφ 

ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 



6.  Γηα ηελ παξαιαβή ησλ ηεπρψλ, νη ελδηαθεξφκελνη δελ ζα θαηαβάιινπλ ηε 

δαπάλε αλαπαξαγσγήο ηνπο, θαζψο ζα απνζηέιινληαη ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή χζηεξα απφ αίηεζή ηνπο. 

7.Σα έμνδα ησλ εθ ηνπ λφκνπ απαξαίηεησλ δεκνζηεχζεσλ ηεο αξρηθήο θαη ηπρφλ 

επαλαιεπηηθήο δηαθήξπμεο ηεο δεκνπξαζίαο ζα βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν θαη 

εηζπξάηηνληαη κε ηνλ πξψην ινγαξηαζκφ πιεξσκήο ηνπ έξγνπ. 

Σν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί απφ ηελ Οηθνλνκηθή  Δπηηξνπή ηνπ 

Γήκνπ Δνξδαίαο. 

 Ο Γήκαξρνο  
άββαο Εακαλίδεο 

 


