
                ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                   ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΗ 

                ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ  
             ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΥΙΜΨΝ                                     ΕΤΡΨΠΑΙΚΟ ΓΕΨΡΓΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ 
                                                                           ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΕΓΣΑΑ) 
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ΜΕΣΡΟ 4.1. τρατηγικέσ τοπικήσ ανάπτυξησ 

 
             Η πίςτωςη προέρχεται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη τησ Ελλάδασ 2007 - 2013" με 
ποςοςτό ςυγχρηματοδότηςησ 95% από το Ε.Γ.Σ.Α.Α. και 5% από Εθνική Δαπάνη (Αριθμόσ 
Ε082/08280000) 

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΡΡΩΝ - ΔΗΜΟ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΠΑΠΠΑ 

ΠΕΡΙΛΗΧΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ 
Ο Δήμοσ Εμμανουήλ Παππά διακηρύττει ότι την 24η του μηνόσ Ιουνύου του ϋτουσ 2014, ημϋρα Σρύτη 

και ώρα 10 π.μ. (λόξη παρϊδοςησ των προςφορών) ςτην Αύθουςα του Δημοτικού υμβουλύου του Δόμου 
Εμμανουόλ Παππϊ, Δημαρχεύο Εμμανουόλ Παππϊ, Σ.Κ. 620 46, Σ.Κ. Φρυςού, θα διεξαχθεύ με ανοιχτό 
Δημοπραςύα με το ςύςτημα: Προςφορά με επί μέρουσ ποςοςτά έκπτωςησ ςτισ ομάδεσ εργαςιών του 
ϊρθρου 6 του Ν.3669/08, πϊνω ςε ςυμπληρωμϋνο ϋντυπο οικονομικόσ προςφορϊσ τησ υπηρεςύασ, για την 
καταςκευό του ϋργου με τύτλο: «Αρδευτικό δίκτυο Μονόβρυςησ (Α’ φάςη)». 

Ο κωδικόσ Ο.Π..Α.Α. του ϋργου εύναι: 180005 και πρόκειται για ϋργο τησ πρϊξησ με τύτλο «Έργα 
υποδομόσ μικρόσ κλύμακασ (L321-1)». 

Σο ϋργο ςυντύθεται από τισ ακόλουθεσ κατηγορύεσ εργαςιών: α) κατηγορύα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με 
προώπολογιςμό 102.818,33 (δαπάνη εργαςιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορύα ΤΔΡΑΤΛΙΚΑ, με 
προώπολογιςμό 71.412,80 (δαπάνη εργαςιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) και γ) κατηγορύα 
ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με προώπολογιςμό 124.449,17 (δαπάνη εργαςιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

Ο ςυνολικόσ προώπολογιςμόσ του ϋργου ανϋρχεται ςτο ποςό των 298.680,30 ΕΤΡΨ (χωρίσ 
αναθεώρηςη και Υ.Π.Α.) και ςτο ποςό των 369.000,00 ΕΤΡΨ (με αναθεώρηςη και Υ.Π.Α.). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λϊβουν γνώςη, να παραλαμβϊνουν τα ςυμβατικϊ τεύχη του 
διαγωνιςμού (Διακόρυξη, υγγραφό Τποχρεώςεων κ.λ.π.) από τα γραφεύα τησ Διεύθυνςησ Σεχνικών 
Τπηρεςιών, Περιβϊλλοντοσ & Πολεοδομύασ του Δόμου, Δημαρχεύο Εμμανουόλ Παππϊ, Σ.Κ. 620 46, Σ.Κ. 
Φρυςού, μϋχρι τισ 19/6/2014). Πληροφορύεσ ςτο τηλϋφωνο 2321 3 52640, αρμόδιοσ υπϊλληλοσ κα Δοχτύνη 
Κουκουλϊ. 

Η διακόρυξη του ϋργου ϋχει ςυνταχθεύ κατϊ το εγκεκριμϋνο από τον υπουργό ΠΕΦΩΔΕ υπόδειγμα 
τύπου Β. 

το διαγωνιςμό γύνονται δεκτϋσ εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ που κατϋχουν εργοληπτικϊ πτυχύα: 
1. Μεμονωμϋνεσ εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ, οι οπούεσ, λόγω κοινού αντικειμϋνου των Τδραυλικών και 

Ηλεκτρομηχανολογικών εργαςιών, δύναται να ςυμμετϊςχουν με τουσ κϊτωθι ςυνδυαςμούσ: 
α. Εγγεγραμμϋνεσ ςτο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρόςεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρεύται ςτη Γ.Γ.Δ.Ε. του 

ΤΠ.Ο.ΜΕ.ΔΙ., και εφόςον ανόκουν ςτην Α2 ϋωσ 2η εντόσ νομού τϊξη για ϋργα κατηγορύασ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΙ 
Α1 ϋωσ 1η τϊξη για ϋργα κατηγορύασ ΤΔΡΑΤΛΙΚΑ ΚΑΙ Α2 ϋωσ 2η εντόσ νομού τϊξη για ϋργα κατηγορύασ 
ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

β. Εγγεγραμμϋνεσ ςτο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρόςεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρεύται ςτη Γ.Γ.Δ.Ε. του 
ΤΠ.Ο.ΜΕ.ΔΙ., και εφόςον ανόκουν ςτην Α2 ϋωσ 2η εντόσ νομού τϊξη για ϋργα κατηγορύασ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΙ 
Α2 ϋωσ 2η τϊξη για ϋργα κατηγορύασ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

2. Προερχόμενα από κρϊτη - μϋλη τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ ό του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου (Ε.Ο.Φ.) 
ό από κρϊτη που ϋχουν υπογρϊψει την ςυμφωνύα για τισ Δημόςιεσ υμβϊςεισ (.Δ..) του Παγκόςμιου 
Οργανιςμού Εμπορύου (Π.Ο.Ε.), ςτα οπούα τηρούνται επύςημοι κατϊλογοι αναγνωριςμϋνων εργοληπτών, 



εφόςον εύναι εγγεγραμμϋνεσ ςτουσ καταλόγουσ αυτούσ και ςε τϊξη και κατηγορύα αντύςτοιχη με τισ 
καλούμενεσ του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

3. Προερχόμενα από ωσ ανωτϋρω (2) κρϊτη, ςτα οπούα δεν τηρούνται επύςημοι κατϊλογοι αναγνωριςμϋνων 
εργοληπτών, εφόςον αποδεικνύουν ότι ϋχουν εκτελϋςει ϋργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από 
ποιοτικό και ποςοτικό ϊποψη. 

4. Κοινοπραξύεσ Εργ. Επ. των παραπϊνω περιπτώςεων α, β και γ ςε οποιονδόποτε ςυνδυαςμό μεταξύ τουσ, 
υπό τουσ όρουσ του ϊρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξύα ςτην ύδια κατηγορύα). 

5. Κοινοπραξύεσ εργοληπτικών επιχειρόςεων για την κϊλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργαςιών του 
ϋργου υπό τουσ όρουσ τησ παρ. 3 του ϊρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).  

6. Για την κατηγορύα των ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ [ςυνδυαςμού (α) και (β) τησ παραγρϊφου 1] γύνονται 
επύςησ δεκτϋσ Κοινοπραξύεσ εργοληπτικών επιχειρόςεων εγγεγραμμϋνων ςτην τϊξη 2 x A1 του Μ.Ε.Ε.Π. 
για ϋργα κατηγορύασ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, ενώ για την κατηγορύα των ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ 
του ςυνδυαςμού (α) τησ παραγρϊφου 1 γύνονται επύςησ δεκτϋσ Κοινοπραξύεσ εργοληπτικών 
επιχειρόςεων εγγεγραμμϋνων ςτην τϊξη 2 x A1 του Μ.Ε.Ε.Π. για ϋργα κατηγορύασ 
ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με τισ προώποθϋςεισ τησ παρ. 10 του ϊρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβϊθμιςη ορύου 
λόγω κοινοπραξύασ). 

7. Κϊθε εργοληπτικό επιχεύρηςη ςυμμετϋχει εύτε μεμονωμϋνα εύτε ωσ μϋλοσ ενόσ κοινοπρακτικού ςχόματοσ. 
Γύνονται επύςησ δεκτϋσ και μεμονωμϋνεσ εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ ό κοινοπραξύεσ εργοληπτικών 
επιχειρόςεων κατ΄ εφαρμογό τησ παρ. 9 του ϊρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορύα»). 

8. Κατϊ τα λοιπϊ εφαρμόζονται οι ιςχύουςεσ διατϊξεισ για τη ςυμμετοχό εργοληπτικών επιχειρόςεων ςε 
διαγωνιςμούσ για την καταςκευό Δημοςύων Έργων. 

Εγγύηςη ςυμμετοχόσ ςτον διαγωνιςμό ορύζεται ςε 2 % επύ του προώπολογιςμού του ϋργου χωρύσ τα 
κονδύλια τησ αναθεώρηςησ και του Υ.Π.Α., δηλαδό 5.973,61 ΕΤΡΨ και η ςχετικό εγγυητικό επιςτολό θα 
απευθύνεται προσ τον Δόμο Εμμανουόλ Παππϊ. Η ιςχύσ τησ θα εύναι τουλϊχιςτον 210 ημερών, μετϊ την 
ημϋρα διεξαγωγόσ του διαγωνιςμού. Ο χρόνοσ ιςχύοσ των προςφορών εύναι 180 ημϋρεσ. 

Η ςυνολικό προθεςμύα εκτϋλεςησ του ϋργου ορύζεται ςε εννϋα (9) μόνεσ και αρχύζει από την ημϋρα 
υπογραφόσ τησ ςύμβαςησ. 

Προκαταβολό δεν θα χορηγηθεύ. 
Σο αποτϋλεςμα τησ δημοπραςύασ θα εγκριθεύ από την Προώςταμϋνη Αρχό (Οικονομικό Επιτροπό Δόμου 

Εμμανουόλ Παππϊ). 
 

 Σ.Κ. Φρυςού, 4/6/2014 
Ο Δήμαρχοσ 

 
 
 

Ευάγγελοσ Γ. Καλαθάσ 

 


