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Φ.Π.Α. 23%) 

Αρ. πρωτ.: 23544/10-12-2013 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  

1. Ο ∆ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου: 

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ  

µε προϋπολογισµό 2.961.567,76 Ευρώ (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 

Το έργο συντίθεται από τις  ακόλουθες  κατηγορίες εργασιών : 

• κατηγορία Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ, µε προϋπολογισµό  1.767.904,64€ (εργασίες, ΓΕ&ΟΕ 18%, απρόβλεπτα 15%  
• κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, µε προϋπολογισµό 318.969,11€ (εργασίες, ΓΕ&ΟΕ 18%, 

απρόβλεπτα 15%) 
• κατηγορία Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ µε προϋπολογισµό 254.770,13€(εργασίες, ΓΕ&ΟΕ 18%, απρόβλεπτα 15%)  
2. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού, από την Τεχνική 
Υπηρεσία του ∆ήµου Τανάγρας Πλατεία Παµ/στων Ταξιαρχών πληρώνοντας το αντίτιµο των 20,00 € 
(∆ευτέρα-Πέµπτη κατά τις ώρες 8:00-13:00), µέχρι και την Τρίτη 24 ∆εκεµβρίου 2013. 
      Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριµένο από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων, υπόδειγµα τύπου Β. 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 22623.51129 και 22623.51153, αρµόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία: Νίκα 
Σωτηρία, Καραµουζά ∆έσποινα,  FAX επικοινωνίας: 22623.51138. 
3. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2013 ηµέρα Τρίτη, µε ώρα λήξης παραλαβής των 
προσφορών τις 10.00 π.µ. και το σύστηµα υποβολής προσφορών είναι «µε επιµέρους ποσοστά 
έκπτωσης και έλεγχο οµαλότητας αυτών» του άρθρου 6 του Ν.3669/2008. 
4. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί: 
α) ηµεδαποί διαγωνιζόµενοι, µεµονωµένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραµµένοι στο Μ.Ε.Ε.Π, που καλύπτουν 
τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις στην κατηγορία Ο∆ΟΠΟΙΙΑ  3η, 4η  ανεξαρτήτου 
έδρας ή/και 5η τάξη εντός νοµού ή 2ης επιλογής, στην κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 1η, 
2η ανεξαρτήτου έδρας ή/και 3η τάξη εντός νοµού ή 2ης επιλογής στην κατηγορία Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ 

Α2, 1η, 2η ανεξαρτήτου έδρας ή/και 3η τάξη εντός νοµού ή 2ης επιλογής. Κοινοπραξίες 
εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραµµένων στην τάξη 2η του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας 
Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ, και στην Α2 τάξη του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, µε 
τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Κ∆Ε (αναβάθµιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) 

                                                           

1

  Να αναγράφεται ο κωδικός ταυτοποίησης της διατιθέµενης πίστωσης (πχ κωδικός ενάριθµου στο Π∆Ε ή 
κωδικός πίστωσης του τακτικού π/υ. Στην περίπτωση συγχρηµατοδοτούµενου έργου από την Ε.Ε. να 
αναγράφεται και ο τίτλος του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ΕΣΠΑ  ή άλλου  κοινοτικού προγράµµατος στο 
πλαίσιο του  οποίου είναι ενταγµένο το δηµοπρατούµενο έργο). 
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β) αλλοδαποί διαγωνιζόµενοι, που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόµοια (ποιοτικά και ποσοτικά) µε το δηµοπρατούµενο. 
5. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 46.832,88 
ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον έξι µηνών και τριάντα ηµερών, µετά την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού. 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι µήνες. 
6. Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ταµείο Συνοχής κατά 85% και Εθνικούς Πόρους κατά 15% στο 
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και ειδικότερα από τον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατµοσφαιρικού 
Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές – Αντιµετώπιση Κλιµατικής Αλλαγής – Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας» 
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» για 
«Βιοκλιµατικές Αναβαθµίσεις ∆ηµόσιων Ανοικτών Χώρων» “ (ΚΩ∆. ΣΑ. Ε0618, Κωδικός Πράξης ΣΑ 
2013ΣΕ06180026), και υπόκειται σε κρατήσεις [3] που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαµβανοµένης 
και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α’ /24-8-93).[4] και της 
κράτησης 0,10% στις συµβάσεις που υπάγονται στο Ν. 4013/2011 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
7.Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 
3669/2008.  
8. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Τανάγρας . 
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