
  

              
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                             ηαπξφο,     08-04-2015 

 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ           Αξ. Πξση.:  6374 
      ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ                                                                              

Σαρ. Γ/λζε: ΣΑΤΡO 

Σαρ. Κψδηθαο: 57014 

Πιεξνθνξίεο: Καπεηαληθφια Δ. - Θαλάζεο Γ. 

Σει.:  23970 27 200 

Fax.:  23970 24 369 

 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ 

1. Ο Γήκαξρνο Βφιβεο πξνθεξχζζεη αλνηρηφ δεκφζην κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ, γηα ηελ 
αλάδεημε αλαδφρνπ εθηέιεζεο εξγαζηψλ ηνπ Έξγνπ «ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 
ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΧΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ», Τπνέξγνπ «ΚΑΣΑΚΔΤΗ 
ΣΡΙΧΝ ΤΓΑΣΟΓΔΞΑΜΔΝΧΝ ΥΧΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 60 Κ.Μ.». 
Σν ππνέξγν απνηειεί δαζνηερληθφ έξγν ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Ν.998/79 θαη 
ζπληίζεηαη απφ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο εξγαζηψλ (κε ΓΔ+ΟΔ θαη Απξφβιεπηα): 

Α. Υσκαηνπξγηθά          10.893,17 €   
             Β. Καηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα 38.323,16 € 
             Γ. Μνλψζεηο                                    9.999,53 €  
  Γ. Μεηαιιηθά ζηνηρεία – δηθηχνπ       2.644,79 € 

2.  Ο πξνυπνινγηζκφο  ηνπ έξγνπ, κε Φ.Π.Α αλέξρεηαη ζε 78.000,00 επξψ. Δμ απηψλ, πνζφ 
61.860,65 επξψ αθνξά ηε ζπλνιηθή δαπάλε εξγαζηψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ΓΔ & 
ΟΔ, ησλ απξνβιέπησλ δαπαλψλ), πνζφ 1.553,98 επξψ ηελ αλαζεψξεζε θαη πνζφ 
14.585,37 επξψ ην Φ.Π.Α. (23%). 

3.  Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ζα ππνβιεζεί κε ην ζχζηεκα πξνζθνξάο 
επηκέξνπο πνζνζηψλ έθπησζεο θαηά νκάδεο ηηκψλ, ζε ζπκπιεξσκέλν ηηκνιφγην 
νκαδνπνηεκέλσλ ηηκψλ ηεο Τπεξεζίαο, κε έιεγρν νκαιφηεηαο ησλ επηκέξνπο πνζνζηψλ 
έθπησζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν. 3669/08 (ΚΓΔ).  

4.  Ο διαγωνιζμόρ θα διεξασθεί ζηιρ 12/05/2015, ημέπα Σπίηη και ώπα 10.00 π.μ. (ιήμε 
επίδνζεο πξνζθνξψλ) ζηην αίθοςζα ζςνεδπίαζηρ ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ζηο 
Γημοηικό Καηάζηημα ηος ηαςπού.  

5.  ε πεξίπησζε κε δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο ηελ πξναλαθεξζείζα εκεξνκελία, ζα 
δηελεξγεζεί ζηηο 22/05/2015.  

6.  Σν απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ ζα εγθξηζεί απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή Γήκνπ Βφιβεο. 

7. Σν Έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ Πηζηψζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Αγξνηηθή Αλάπηπμε ηεο 
Διιάδαο 2007-2013» θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν 
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (Δ.Γ.Σ.Α.Α.) κε πνζνζηφ Κνηλνηηθήο πκκεηνρήο 80% θαη πνζνζηφ 
Δζληθήο πκκεηνρήο 20% (θσδηθφο ΑΔ 2013Δ08280031 θαη θσδηθφο ΟΠΑΑ 179610).  

8. ηη δημοππαζία γίνονηαι δεκηοί:  

 Α. Μεμονωμένερ εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο:   

α1. Δγγεγπαμμένερ ζηο Μηηπώο Δπγοληπηικών Δπισειπήζεων (Μ.Δ.ΔΠ.) πνπ 

ηεξείηαη ζηε Γ.Γ.Γ.Δ. ηνπ ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ., εθφζνλ αλήθνπλ ζηελ Α1 και άνω ηάξη, 

εμεηδηθεπκέλεο επηρεηξήζεηο, γηα έξγα θαηεγνξίαο ΠΡΑΙΝΟΤ, ζηειερσκέλεο απφ 

Γαζνιφγνπο ή Σερλνιφγνπο Γαζνπφλνπο εγγεγξακκέλνπο ζην Μ.Δ.Κ. ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 7 παξ. 3 ηνπ Π. Γ. 146/88. 

α2. Δγγεγπαμμένερ ζηο Μηηπώο Δπγοληπηικών Δπισειπήζεων πνπ ηεξείηαη ζηε 

Γ.Γ.Γ.Δ. ηνπ ΤΠ.Τ.ΜE.ΓΙ., εθφζνλ αλήθνπλ ζηελ Α1 και άνω ηάξη γηα έξγα 

θαηεγνξίαο ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΧΝ.  

β. Πξνεξρφκελεο απφ κπάηη - μέλη ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ 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. 

δ. Δπγολήπηερ Γημοζίων Γαζοηεσνικών Έπγων (Δ.Γ.Γ.Δ.) ηνπ Τπνπξγείνπ 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ εθφζνλ αλήθνπλ ζηε Β΄ ή Γ΄ ή Γ΄ ηάξη 

ζχκθσλα κε ηα άξζξα  16 θαη 17 ηνπ Π.Γ. 437/81.  

Β  Κοινοππαξίερ Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ α, β θαη γ 

ζε νπνηνλδήπνηε ζπλδπαζκφ κεηαμχ ηνπο, ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 16 παξ. 7 
ηνπ ΚΓΔ φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 199 παξ. 2γ. πεξ. ββ ηνπ Ν. 4281/2014  
θαη ππφ ηνλ φξν φηη θάζε Δξγνιεπηηθή Δπηρείξεζε ζα ζπκκεηέρεη ζην θνηλνπξαθηηθφ 
ζρήκα κε πνζνζηφ φρη κηθξφηεξν ηνπ 25% ηεο θαινχκελεο θαηεγνξίαο.  

Γ Κνηλνπξαμίεο εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ δηαθφξσλ 
θαηεγνξηψλ ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ 
ΚΓΔ. Σν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο θάζε επηρείξεζεο ζην θνηλνπξαθηηθφ ζρήκα 
πξνθχπηεη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο θαηεγνξίαο 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. Καηεγνξία 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.  

Γ.  Κάζε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο ελφο 
θνηλνπξαθηηθνχ ζρήκαηνο. Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα ηε 
ζπκκεηνρή εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζε δηαγσληζκνχο γηα ηελ θαηαζθεπή 
Γεκνζίσλ Έξγσλ. 

9.  Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο χςνπο 
1.268,29 επξψ ήηνη ην 2% ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ ρσξίο Φ.Π.Α. ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 15 ηεο Γηαθήξπμεο.  

10. Πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο ζηνλ Αλάδνρν χςνπο 10% ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 16 ηεο Γηαθήξπμεο.  

11. Η δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ έρεη ζπληαρζεί θαηά ην εγθεθξηκέλν απφ ηελ Δληαία Αλεμάξηεηε 
Αξρή Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Τπφδεηγκα Σχπνπ Β΄.  

12. Οη ελδηαθεξφκελνη κεηά απφ αίηεζή ηνπο, κπνξνχλ λα πξνκεζεπηνχλ, κέρξη θαη ηελ 
Πέκπηε 07/05/2015, ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο θαη ην έληππν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, 
απφ ην Γήκν Βφιβεο, αθνχ θαηαβάινπλ ηε δαπάλε αλαπαξαγσγήο ηνπο (10,00 επξψ), 
εθηφο αλ αλαιάβνπλ ηελ αλαπαξαγσγή  ησλ ηεπρψλ κε δηθή ηνπο δαπάλε θαη επηκέιεηα, 
θξνληίδνληαο λα παξαιάβνπλ ην ζθξαγηζκέλν απφ ηελ Τπεξεζία έληππν νηθνλνκηθήο 
πξνζθνξάο. Πιεξνθνξίεο: θα Σδνπβειέθε Διέλε ηει.: 23973 30200 & θ. Θαλάζε 
Γεξάζηκν ηει.: 23970 27200. 

Η δαπάλε δεκνζίεπζεο ηεο Πεξίιεςεο Γηαθήξπμεο ζα βαξχλεη ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ. 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΒΟΛΒΗ 

και με ενηολή ηος (Α.Γ. 189A/2014) 

Ο Δνηεηαλμένορ Γημοηικόρ ύμβοςλορ 

Βαζιλάκηρ Γημήηπιορ 
 


