
 

                                                                          

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ  

∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ  

∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  

Aρ.Μελ. :15/2017 

Πτολεµαϊδα 2-10-2018 

Αριθµ.πρωτ: 20627 

• ΕΡΓΟ: « ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΚ 
ΠΕΡ∆ΙΚΚΑ » 
 ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 2014-2020)» 
ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 
(2018ΕΠ00510005)MIS: 5008903 
• NUTS: EL531 
• KA:64.7341.0037 

• ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.500.000,00 € 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

« ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΚ ΠΕΡ∆ΙΚΚΑ » 

Ο ∆ήµος Εορδαίας, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου : « 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΚ ΠΕΡ∆ΙΚΚΑ » µε προϋπολογισµό 1.500.000,00 Ευρώ  
Ο Προϋπολογισµός αναλύτεται ως εξής :  
∆απάνη Εργασιών 814.913,06  € 
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 146.684,35€ 
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 144.239,61€, που 
αναλώνονται σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016  
Αξία έργου. 1.209.677,42 . 
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιµές ποσού 103.840,40€ σύµφωνα µε το άρθρο 153 
του ν. 4412/2016. 
Φόρος Προστιθέµενης Αξίας : 290.322,58 € 
• Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:  Υ∆ΡΑΥΛΙΚΕΣ 
Ταξινόµηση του έργου κατά CPV : 45246400-7 
• Πρόσβαση στα έγγραφα: προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα 
έγγραφα της σύµβασης στον ειδικό , δηµόσια προσβάσιµο χώρο ‘’ηλεκτρονικοί διαγωνισµοί’’ της πύλης 
www.promitheus.gov.gr  καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Εορδαίας µπορούν να λάβουν γνώση της 
διακήρυξης και των τευχών δηµοπράτησης µέσω της ιστοσελίδας του ∆ήµου Εορδαίας (www.ptolemaida.gr ) 
. 
•  Ως ηµεροµηνία και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 26-10-
2018, ηµέρα  Παρασκευη και ώρα 14.00 µ.µ. 
Ως ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 1-11-2018, 
ηµέρα Πεµπτη και ώρα 10.00 π.µ. 
• Το σύστηµα υποβολής προσφορών είναι η προσφορά µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης επί του 
προϋπολογισµού της µελέτης, σε έντυπο της υπηρεσίας ,σύµφωνα µε το άρθρο 95 παρ 2α του ν. 4412/2016. 
Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο 
βάσει τιµής (χαµηλότερη προσφορά).  
• Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί οικονοµικοί φορείς, ήτοι:  
Α. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται για 
έργα κατηγορίας Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ (2η ταξη και ανω) 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  
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δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ ́ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.  
Β. Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης. 
Γ. 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).  
•  Για την συµµετοχή στον διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς 

φορείς, εγγυητικής επιστολής συµµετοχής ύψους 22.116,74 ευρώ  και θα έχει  ισχύ όχι µικρότερης των 6 

µηνών και 30 ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοπράτησης, ήτοι τουλάχιστον µέχρι την 25-5-2019. Ο χρόνος 

ισχύος των προσφορών είναι 6 µήνες από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 

• Το έργο είναι ενταγµένο στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 2014-2020» 
και συγχρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ(80%) και εθνικούς πόρους (20%)  (2018ΕΠ00510005).   
• Το έργο υπόκειται στις προβλεπόµενες κρατήσεις και προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον 
Ανάδοχο µέχρι του ποσοστού δέκα πέντε (15%) της αξίας της σύµβασης χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ 
σύµφωνα µε την παράγρ.3 , του άρθρου 150 του Ν.4412/2016 και η εγγύηση προκαταβολής βάσει της 
παρ.1δ  του  72 του Ν.4412/2016. 
• . Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εκατόν ογδόντα (180) ηµερολογιακές 
ηµέρες από την ηµέρα υπογραφή της σύµβασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες 
του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.  
•  Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας.  
• Τα έξοδα των εκ της κείµενης νοµοθεσίας απαραίτητων δηµοσιεύσεων της προκήρυξης της δηµοπρασίας 

στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται µε τον πρώτο λογαριασµό 

πληρωµής του έργου.   

 
 

Ο ∆ήµαρχος 
 

Σάββας Ζαµανίδης 
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