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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
Aρ.µελ. 16/2016 

ΕΡΓΟ: 
 
 
 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:  
 
 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ  Τ.Κ 
ΜΕΣΟΒΟΥΝΟΥ» 

 
 
ΣΑΤΑ 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ Τ.Κ ΜΕΣΟΒΟΥΝΟΥ» 

 
 

1.Ο ∆ήµος  Εορδαίας, προκηρύσσει ανοικτό συνοπτικό διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου: 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ  Τ.Κ ΜΕΣΟΒΟΥΝΟΥ» µε προϋπολογισµό 18.400,00Ευρώ.  
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: Οικοδοµικές Εργασίες. 
2. Ταξινόµηση του έργου κατά  CPV:45432100-5  Εργασίες κάλυψης και επένδυσης δαπέδων. 
3. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δηµοπράτησης µέσω της ιστοσελίδας του 
φορέα (www.ptolemaida.gr), ενώ µπορούν να παραλάβουν το έντυπο της Οικονοµικής Προσφοράς από το Γραφείο της 
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας, το οποίο χορηγείται µέχρι µια ηµέρα πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού, 
δηλαδή έως και την Τετάρτη 5-7-2017. 
4. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την Πέµπτη 6-7-2017 και ώρα 10:00 π.µ (ώρα λήξης της υποβολής των προσφορών) στα 
γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Εορδαίας (1ο χιλ. Πτολεµαΐδας –Ασβεστόπετρας), ενώπιον της αρµόδιας 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
5. Το σύστηµα υποβολής προσφορών είναι η προσφορά µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί του 
προϋπολογισµού της µελέτης, σε έντυπο της υπηρεσίας ,σύµφωνα µε το άρθρο 125 του ν. 4412/2016. Κριτήριο για την 
ανάθεση της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής ( χαµηλότερη 
προσφορά). 
6. Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί οικονοµικοί φορείς, ήτοι:  
6.1∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία των 
οικοδοµικών (ΟΙΚ) έργων, εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω ή είναι επιχειρήσεις εγγεγραµµένες στα µητρώα 
Περιφερειακών Ενοτήτων ( σχετ αρ 23.4α), και που είναι εγκατεστηµένα σε: 
α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται 
από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω 
Συµφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή 
πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων. 
6.2 Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης. 
6.3 Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  
και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.  
∆εν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε 
περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νοµική της µορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη 
ενός και µοναδικού φορολογικού µητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 
7. Για την συµµετοχή στον διαγωνισµό δεν απαιτείται η κατάθεση από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς, κατά τους 
όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητική επιστολή συµµετοχής, 
8. Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ µε ΚΑ: 15.7331.0120. Το έργο υπόκειται στις προβλεπόµενες κρατήσεις και 
προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 
9. Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε (60) ηµέρες από την ηµέρα που θα οριστούν επιβλέποντες 
µηχανικοί για τις εργασίες που θα εκτελεστούν.   

Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 
Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει τον συµµετέχοντα στον διαγωνισµό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 
4412/2016, για διάστηµα έξι (6) µηνών, από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. 
10. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας. 
  
 

                                                  
        Ο ∆ήµαρχος 

 
 
           Σάββας Ζαµανίδης 
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