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ΟΕΠΘΚΗΥΗ   ΔΘΑΙΗΠΣΝΗΡ  
 

  Ο Γήκαξρνο Σξνηδελίαο – Μεζάλσλ πξνθεξχζζεη αλνηθηφ ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ, κε ην ζχζηεκα ησλ επη 

κέξνπο πνζνζηψλ έθπησζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016, γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν 
« Ιδησηηθέο ζπλδέζεηο απνρέηεπζεο Μεζάλσλ ». 

  Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηδίνπο πφξνπο.   
  Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 58.161,29 € πιένλ  ΦΠΑ 24% (13.958,71 €), ήηνη 

ζπλνιηθνχ πνζνχ 72.120,00 €. 
  ηνλ δηαγσληζκφ δηθαηνχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ : 

1. Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο απηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηα ΤΓΡΑΤΛΙΚΑ είλαη εγγεγξακκέλα 

ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο ζε ηάμε θαη θαηεγνξία αληίζηνηρε ηεο Α1 ηάμεο θαη άλσ ηνπ Μεηξψνπ 
Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (Μ.Δ.ΔΠ.) πνπ ηεξείηαη ζηε Γ.Γ.Γ.Δ ηνπ ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ. θαη λα είλαη εγθαηεζηεκέλνη 

α) ζε θξάηνο – κέινο ηεο Έλσζεο 
β) ζε θξάηνο – κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ ρψξνπ (Δ.Ο.Υ.) 

γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ , ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα 

ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1,2,4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε 
Πξνζαξηήκαηνο Ι ηεο σο άλσ ζπκθσλίαο , θαζψο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ’ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη 
δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

  2. Οηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο . 
  3. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 23 ηεο δηαθήξπμεο 

θαη ησλ παξ. 1(ε) θαη 3 (β) ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ Ν. 4412/2016. Δηδηθφηεξα , ζηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο 

ζπκβάζεσλ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο 
θαηεπζπληήξηαο νδεγίαο 18 ηεο Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ. 

   Γελ απαηηείηαη απφ ηηο ελ ιφγσ ελψζεηο λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή 
πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ ε έλσζε αλαδεηρζεί αλάδνρνο ε λνκηθή ηεο κνξθή πξέπεη λα είλαη ηέηνηα πνπ 

λα εμαζθαιίδεηαη ε χπαξμε ελφο θαη κνλαδηθνχ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ γηα ηελ έλσζε (πρ θνηλνπξαμία). 

   Σν ζχζηεκα ππνβνιήο πξνζθνξψλ είλαη κε επί κέξνπο πνζνζηά έθπησζεο (παξ. 2α ηνπ άξζξνπ 95 ηνπ Ν. 
4412/2016).  

   Η δεκνπξαζία ζα δηελεξγεζεί ζηελ έδξα ηνπ Γήκνπ [Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε : Παξαιηαθή νδφο Γαιαηά , 
Σ.Κ. 180 20 Γαιαηάο]  ελψπησλ  ηεο  αξκφδηαο επηηξνπήο  ηνπ  δηαγσληζκνχ  ηελ  Σεηάξηε  4 / 4 / 2018 θαη 

ψξα ιήμεο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ 10:00 π.κ.          
    Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο νξίδεηαη ζε 2% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ρσξίο ην ΦΠΑ, ήηνη ζε πνζφ 1.163,23 €. Η 

εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηζρχνο ηεο , άιισο ε 

πξνζθνξά απνξξίπηεηαη . 
     Σν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί απφ ηελ Πξντζηακέλε Αξρή (Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή) ηνπ Γήκνπ 

Σξνηδελίαο – Μεζάλσλ. 
     Γηα ηελ παξαιαβή ησλ εληχπσλ πξνζθνξάο θαη ηελ παξαιαβή ηεο δηαθήξπμεο, θαζψο θαη ηελ αλάγλσζε 

ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηνλ Γήκν , θαζεκεξηλά , ηηο 

εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο (ηει. 22980 43738 , fax: 2298042440 , αξκφδηνο θνο Βαζηιάθεο Υξήζηνο). 
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