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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

1. Ο Δήμος  Σερρών διακηρύττει ότι την 8η του μηνός Απριλίου του έτους 2014 ημέρα Τρίτη

και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο  Σερρών  θα διεξαχθεί

με ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα:  Προσφορά με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης,  του

άρθρου  6  του  Ν.3669/08,  πάνω  σε  συμπληρωμένο  έντυπο  οικονομικής  προσφοράς  της

υπηρεσίας, για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ ».

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία Οικοδομικά, με

προϋπολογισμό  1.231.824,63€  (δαπάνη  εργασιών,  ΓΕ  και  ΟΕ,  απρόβλεπτα)  β)  κατηγορία

Οδοποιία με προϋπολογισμό 898.787,56€  (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα)  και  γ)

κατηγορία Η/Μ με προϋπολογισμό 874.908,11€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα).

Ο  συνολικός  προϋπολογισμός  Μελέτης  /  Υπηρεσίας  του  έργου  ανέρχεται  σε  3.718.831,55

Ευρώ (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). και αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών: 2.214.827,04€. 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 398.668,87€

Απρόβλεπτα (  ποσοστού  15%  επί  της  δαπάνης  εργασιών  και  του  κονδυλίου  Γ.Ε.+  Ο.Ε.):

392.024,39€

Αναθεώρηση: 10.000,00€

Προμήθεια αστικού εξοπλισμού: 7.920,00€

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: 695.391,27€ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του

διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα του Δήμου Σερρών

(και διεύθυνση) Κ. Καραμανλή 1, μέχρι τις  3/4/2014. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2321350121,

κ. Aναγνωστίδου Αικατερίνη και 2321350119 κ. Βαδιάκας Πολυχρόνης.

Η διακήρυξη του έργου έχει  συνταχθεί  κατά το εγκεκριμένο από την Ενιαία  Ανεξάρτητη

Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων υπόδειγμα τύπου Β΄.
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Στο  διαγωνισμό  γίνονται  δεκτές  εργοληπτικές  επιχειρήσεις  που  κατέχουν  εργοληπτικά

πτυχία: 

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  2η ή 3η ανεξαρτήτως Νομού έδρας ή 4η

εντός Νομού έδρας ή 2ης επιλογής τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & 2η ή  3η

ανεξαρτήτως  Νομού  έδρας  ή  4η  εντός  Νομού  έδρας  ή  2ης επιλογής  τάξη  για  έργα

κατηγορίας Η/Μ & 2η ή  3η ανεξαρτήτως Νομού έδρας ή 4η εντός Νομού έδρας ή 2ης

επιλογής τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.

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.

δ. Κοινοπραξίες  Εργ.  Επ.  των  παραπάνω  περιπτώσεων  α,  β  και  γ  σε  οποιονδήποτε

συνδυασμό  μεταξύ  τους,  υπό  τους  όρους  του  άρθρου  16  παρ.  7  του  Ν.  3669/08  (ΚΔΕ)

(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. 

ε. 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.

στ.  Κοινοπραξίες  εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη  1η του  Μ.Ε.Ε.Π.

για  έργα  κατηγορίας  Η/Μ με  τις  προϋποθέσεις  της  παρ.  10  του  άρθρου  16  του  ΚΔΕ

(αναβάθμιση  ορίου  λόγω  κοινοπραξίας).  Κοινοπραξίες  εργοληπτικών  επιχειρήσεων

εγγεγραμμένων  στην  τάξη  1η του  Μ.Ε.Ε.Π.  για  έργα  κατηγορίας  Οδοποιία με  τις

προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

ζ.  Κάθε  εργοληπτική  επιχείρηση  συμμετέχει  είτε  μεμονωμένα  είτε  ως  μέλος  ενός

κοινοπρακτικού  σχήματος.  Γίνονται  επίσης  δεκτές  και  μεμονωμένες  εργοληπτικές

επιχειρήσεις  ή  κοινοπραξίες  εργοληπτικών επιχειρήσεων  κατ΄  εφαρμογή   της παρ.  9  του

άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»).  Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται  οι  ισχύουσες

διατάξεις  για  τη  συμμετοχή  εργοληπτικών  επιχειρήσεων  σε  διαγωνισμούς  για  την

κατασκευή Δημοσίων Έργων.

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2  % επί του προϋπολογισμού του έργου

χωρίς  τα κονδύλια  της αναθεώρησης  και  του Φ.Π.Α.  δηλαδή  60.268,81ΕΥΡΩ  αι  η  σχετική

εγγυητική  επιστολή  θα  απευθύνεται  προς  το  Δήμο  Σερρών.  Η  ισχύς  της  θα  είναι
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τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος

των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 

Ο ανάδοχος πρέπει  να αποπερατώσει  το σύνολο των εργασιών αυτού του έργου μέσα σε

δώδεκα  (12)  μήνες  από  την  υπογραφή  της  σύμβασης,  που  αποτελούν  και  την  συνολική

προθεσμία αποπεράτωσης του έργου.

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  Δημόσιων  Ανοικτών  Χώρων»  “  (ΚΩΔ.  ΣΑ.  Ε0618,  Κωδικός  Πράξης  ΣΑ

2013ΣΕ06180031),  και  υπόκειται  σε  κρατήσεις  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) και της κράτησης 0,10% στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν. 4013/2011 για τις

λειτουργικές  ανάγκες  της  Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων.

Περιλαμβάνεται  δυνατότητα  χορήγησης  προκαταβολής  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του

άρθρου  51  του  Ν.  3669/2008  (Α'116).Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας  θα εγκριθεί  από  τη

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερρών.

      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΕΡΡΩN                      

     

      ΠΕΤΡΟΣ  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ              
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