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Αλαθαηαζθεπή – ζπληήξεζε 

δξφκσλ ηνπ Γήκνπ Δνξδαίαο 

  

ΔΑΞ ΞΔΟ. ΓΡ. ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ 

ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ 

ΞΔΟΗΙΖΤΖ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΖΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ 
  

1. Ν Γήκνο  Δνξδαίαο, πξνθεξχζζεη αλνηρηφ κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ  γηα ηελ 

αλάζεζε ηνπ έξγνπ «Αλαθαηαζθεπή – ζπληήξεζε δξφκσλ ηνπ Γήκνπ 

Δνξδαίαο»,κε πξνυπνινγηζκφ 312.500,00Δπξψ. 

                   Ρν έξγν αθνξά ζηε ζπληήξεζε – απνθαηάζηαζε ησλ νδψλ : 

Γεκνθξαηίαο, Καθεδνλνκάρσλ, Γηαδφρνπ Ξαχινπ, Θεκηζηνθιή 

Πνθνχιε Νξθέσο, Νιχκπνπ, ηελ νδφ απφ Γηνηθεηεξίνπ πξνο 

Αζβεζηφπεηξα θαη ζηελ αλαθαηαζθεπή ηεο νδνχ πνπ βξίζθεηαη κεηαμχ 

Κνπζηθνχ Πρνιείνπ θαη Θνηκεηεξίσλ, ζηελ Ξηνιεκατδα. Ξιήξεο 

πεξηγξαθή ηνπ πξνο εθηέιεζε έξγνπ γίλεηαη ζην ηεχρνο ηεο Ρερληθήο 
Ξεξηγξαθήο 

2. Νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ  ηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ 

δηαγσληζκνχ αλνηθηήο δηαδηθαζίαο (Γηαθήξπμε ΡΞΝΠ Β, Ππγγξαθή πνρξεψζεσλ 

θ.ι.π) απφ ην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα Ξηνιεκαΐδαο, Γ/λζε 25εο Καξηίνπ 15, κέρξη 

θαη ηελ Ξέκπηε 01-09-2016. 

 Ξιεξνθνξίεο ζην ηειέθσλν θαη FAX :2463350110, αξκφδηνη ππάιιεινη γηα 

επηθνηλσλία  θ. Πηηαξίδεο Ησάλλεο – Α.Ρζαθκαθε.  Γηα ηερληθέο δηεπθξηλίζεηο 

αξκφδηνο ππάιιεινο θ. Γ. Απαηζίδνπ Ρνπνγξάθνο Κεραληθφο , ηει. 2463027066. 

3. Ν δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζηηο 06-09-2016, εκέξα Ρξίηε θαη ψξα 10.00 π.κ 

, ζηα Γξαθεία ηεο Γ/λζεο Ρερληθψλ πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Δνξδαίαο, ζην 1ν ρικ. 

Ξηνιεκαΐδαο – Αζβεζηφπεηξαο ( πξψελ ζηξαηφπεδν Θαπεηάλ Φνχθα) θαη ην 

ζχζηεκα ππνβνιήο πξνζθνξψλ είλαη απηφ ηεο πξνζθνξάο κε εληαίν  πνζνζηφ 

έθπησζεο  ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Λ.3669/2008. 

4. Πην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηνί: 
                 Κεκνλσκέλεο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο:  

α.       Δγγεγξακκέλεο ζην Κεηξψν Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (Κ.Δ.ΔΞ.) πνπ 

ηεξείηαη ζηε Γ.Γ.Γ.Δ. ηνπ   Ξ..ΚΔ.ΓΗ, εθφζνλ αλήθνπλ ζηελ Α2 ηάμε θαη άλσ γηα 

έξγα θαηεγνξίαο  ΝΓΝΞΝΗΦΑΠ. 
β.       Ξξνεξρφκελεο απφ θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ 

Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (Δ.Ν.Σ.) ή απφ θξάηε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηελ 

ζπκθσλία γηα ηηο Γεκφζηεο Ππκβάζεηο (Π.Γ.Π.) ηνπ Ξαγθφζκηνπ Νξγαληζκνχ 

Δκπνξίνπ (Ξ.Ν.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.Ξ. 
γ.       Ξξνεξρφκελεο 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. 

Θνηλνπξαμίεο 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. Ρν 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.Ξ.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 5.040,32 ΔΟΥ θαη ηζρχ ηνπιάρηζηνλ 6 κελψλ θαη 30 εκεξψλ, απφ ηελ 

εκεξνκελία δεκνπξάηεζεο. Ν 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. Νη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο ηεο δεκνπξαζίαο, αξρηθήο θαη 

επαλαιεπηηθήο, βαξχλνπλ ζε θάζε πεξίπησζε ηνλ Δξγνιάβν πνπ αλαθεξχρζεθε 

αλάδνρνο θαη εηζπξάηηνληαη κε ηνλ πξψην ινγαξηαζκφ πιεξσκήο ηνπ έξγνπ. 

Ρν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί απφ ηελ Νηθνλνκηθή  Δπηηξνπή ηνπ 

Γήκνπ Δνξδαίαο. 

 Ν Γήκαξρνο  
Πάββαο Εακαλίδεο 

 


