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  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 
 

 
Ο Γήκαξρνο Σξνηδελίαο - Μεζάλσλ πξνθεξχζζεη ηελ κε πξφρεηξν 

δηαγσληζκφ επηινγή αλάδνρνπ, κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο κε επί κέξνπο 
πνζνζηά έθπησζεο θαη έιεγρν νκαιφηεηαο ηνπ ΘΓΔ, γηα ηελ αλάζεζε 
εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ «Θαηαζθεπή θιεηζηψλ αγσγψλ φκβξησλ πδάησλ ζηε 

ζέζε Αγία Άλλα Γαιαηά».  
Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 59.349,59 €, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 23%, ήηνη ζπλνιηθνχ πνζνχ 73.000€.  
ηον διαγωνιζμό δικαιούνηαι να ζυμμεηάζχουν:  
1. Μεκνλσκέλεο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο:   

      α. Δγγεγξακκέλεο ζην Μεηξψν Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (Μ.Δ.ΔΠ.) 
πνπ ηεξείηαη ζηε Γ.Γ.Γ.Δ. ηνπ ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΗ.., εθφζνλ αλήθνπλ ζηελ Α1 ηάμε 

θαη άλσ γηα έξγα θαηεγνξίαο πδξαπιηθψλ. 
      β. Πξνεξρφκελεο απφ θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 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 Μεηξψνπ 

Μ.Δ.Δ.Π. 
      γ. Πξνεξρφκελεο απφ σο αλσηέξσ β΄ θξάηε, ζηα νπνία δελ ηεξνχληαη 

επίζεκνη θαηάινγνη αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ, εθφζνλ απνδεηθλχνπλ 
φηη έρνπλ εθηειέζεη έξγα παξφκνηα κε ην δεκνπξαηνχκελν, απφ πνηνηηθή 
θαη πνζνηηθή άπνςε. 

2.Θνηλνπξαμίεο Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ 
α, β θαη γ ζε νπνηνλδήπνηε ζπλδπαζκφ κεηαμχ ηνπο1, 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. 
3.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  
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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.  

4.Θνηλνπξαμίεο εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ εγγεγξακκέλσλ ζηελ ηάμε Α1 

θαη άλσ ηνπ Μ.Δ.Δ.Π. γηα έξγα θαηεγνξίαο πδξαπιηθψλ, κε ηηο 
πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ ΘΓΔ (αλαβάζκηζε νξίνπ 
ιφγσ θνηλνπξαμίαο). 

5.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. 

Σν ζχζηεκα ππνβνιήο πξνζθνξψλ είλαη κε επί κέξνπο πνζνζηά έθπησζεο, 
θαηά νκάδεο ηηκψλ νκνεηδψλ εξγαζηψλ θαη έιεγρν νκαιφηεηαο (αξζξ. 6 
ηνπ Ν. 3669/08).   

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζην Γεκνηηθφ θαηάζηεκα ηνπ Γήκνπ  
Σξνηδελίαο - Μεζάλσλ,  ζηελ παξαιηαθή νδφ Γαιαηά, ηελ 30ε/9/2015, 
εκέξα Σεηάξηε θαη κε ψξα ιήμεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο πξνζθνξψλ ηελ 

10:00 π.κ.  
Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο νξίδεηαη ζε 2% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ρσξίο ΦΠΑ 

(άξζξν 157 ηνπ λ.4281/14), ήηνη ζε πνζφ 1186,99 επξψ. Ζ εγγχεζε 
πξέπεη λα έρεη ηζρχ ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελψλ θαη ηξηάληα (30) εκεξψλ, 
απφ ηελ εκεξνκελία δεκνπξάηεζεο.  

Σν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί απφ ηελ Πξντζηακέλε Αξρή 
(Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή) ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ. 

Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΑΔΠ 
085).  
Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ.  

Ζ δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ έρεη ζπληαρζεί θαηά ην εγθεθξηκέλν πξφηππν 
Γηαθήξπμεο ηχπνπ Β ηεο ΔΑΑΓΖΤ. (Αξ. Απφθαζεο 67/2015,ΦΔΘ 664 

Β’/2015). 
Γηα ηελ παξαιαβή ησλ εληχπσλ πξνζθνξάο θαη ηελ παξαιαβή ηεο 
δηαθήξπμεο, θαζψο θαη ηελ αλάγλσζε ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο, νη 

ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζην Γήκν, θαζεκεξηλά, ηηο 
εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο απφ 10:00πκ έσο θαη 14:00κκ (ηει. 

2298042211, fax. 2298042440, αξκφδηα θα Γεκεηξίνπ). 

 
 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ 
 

 
 

  
ΘΩΝΣΑΝΣΗΝΟ Γ. ΘΑΡΑΓΗΑΝΝΖ 
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