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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

1. Ο Δήμος Θέρμης, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:              

« ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ», με προϋπολογισμό 115.200,00  € με Φ.Π.Α. και  

93.658,54 € χωρίς Φ.Π.Α., (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε και Ο.Ε, απρόβλεπτα, 

απολογιστικά , αναθεώρηση). 

Το έργο  θα εκτελεστεί με τα συνημμένα τεύχη δημοπράτησης  της με αρ.μελ: 08/2016  

«Διαμόρφωση τμήματος υπαίθριου  χώρου 2ου Νηπιαγωγείου Πλαγιαρίου Δήμου 

Θέρμης- Ειδικός προϋπολογισμός αποσπάσματος) και αφορά την εκτέλεση εργασιών  

διαμορφώσεων στο οικόπεδο  217 Ο.Τ.40 Πλαγιαρίου. Οι εργασίες διαμόρφωσης και 

περίφραξης του υπαίθριου χώρου θα γίνουν σύμφωνα με την υπ.αρ. 27/2015 άδεια 

δόμησης της Διεύθυνσης  Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Θέρμης και αποτελούν το 

αντικείμενο  της με αριθμό 54/15 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

προϋπολογισμού 115.200,00 €, για την οποία όμως, σύμφωνα με την 197/16 απόφαση 

Δ.Σ., υπάρχει οικονομική αδυναμία για να εκτελεστεί εξ’ ολοκλήρου. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού 

(Διακήρυξη, Προϋπολογισμός,  Τιμολόγιο, Ε.Σ.Υ, Τεχνική Περιγραφή κ.λ.π) από την 

έδρα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, οδός  Σ. Πέτρουλα 24, Θέρμη, μέχρι και 

την Πέμπτη 16 Ιουνίου 2016. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα τύπου Β’.  

Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη 

αναπαραγωγής τους, εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους 

δαπάνη και επιμέλεια, ή τα παραλάβουν σε ηλεκτρονική μορφή,  εκτός του εντύπου της 

οικονομικής προσφοράς, που θα είναι ακριβές αντίγραφο σφραγισμένο από την 

Υπηρεσία. Επίσης τα τεύχη δημοπράτησης βρίσκονται  αναρτημένα σε ηλεκτρονική 

μορφή,  στον ιστότοπο του Δήμου Θέρμης www.thermi.gov.gr (σελίδα των 

Διακηρύξεων.) 

Πληροφορίες  δίδονται στα τηλέφωνα 2310-483400, 231- 483405 , και fax 2310- 483 

414,  από  την αρμόδια υπάλληλο: κα Βογιατζή Ευγενία  

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 21 Ιουνίου 2016,  ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 

από την αρμόδια Επιτροπή δημοπρασιών. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η 

δημοπρασία κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: « ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 2ου 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ  

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:115.200,00 (με ΦΠΑ) 

 Ειδικός Προϋπολογισμός Αποσπάσματος 45.000 

(με ΦΠΑ) 

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ 
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κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία, που θα καθορίσει με 

πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με fax πέντε (5) 

τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του 

διαγωνισμού και την ίδια ώρα (9:30 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και 

δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.   

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή δημοπρασία» της 

περ.α) του άρθρου3 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ).                 

 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα 

προσφοράς με το σύστημα προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες 

τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας,  με έλεγχο 

ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, του άρθρου 6 του ΚΔΕ . 

 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:   

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται 

στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα 

κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας 

Ηλεκτομηχανολογικών. (Η/Μ)    

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 

Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που 

προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με 

την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , 

στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 

εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις 

καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι 

κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 

έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε 

οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους , υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του 

ΚΔΕ όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του ν. 4281/2014 

(Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση 

θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της 

καλούμενης κατηγορίας.  

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων 

κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 

ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα 

προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και 

δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, 

δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. 

Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς 

αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον 

προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.  
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Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός 

κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη 

συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων 

Έργων. 

 

5. Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους, 

κατά τους όρους του άρθρου 157 παρ. 1 α) του Ν. 4281/2014 (Α 160) και του άρθρου 

24 του ΚΔΕ, στον βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό, εγγυητικές επιστολές συμμετοχής,  

 

που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας , εκτός Φ.Π.Α, 

ήτοι στο ποσό των ΕΥΡΩ. 731,71 € με ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, μετά 

την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 

μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από  ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ . Για το συγκεκριμένο έργο υπάρχει 

δέσμευση στον κωδικό Κ.Α. 02.15.7326.105 του προϋπολογισμού του έτους 2016 ,  

και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης 

και της κράτησης 6‰ του άρθρου 8 παρ.2 του Ν. 2342/1995 (ΦΕΚ 208 Α΄), όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν.3470/2006 (ΦΕΚ 132 Α΄) καθώς και της 

κράτησης ύψους 0,10% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν.4013/2011, ως ισχύει σήμερα. 

ΔΕΝ προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Θέρμης. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

Θ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΔΑ: ΩΗΚΣΩΡΣ-ΛΒΛ


		2016-05-31T14:45:19+0300
	Athens




