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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Ο Δήμος Ήλιδας προκηρύσσει ανοικτή δημοπρασία της περίπτωση α) άρθρου 3 του Ν.3669/08) για την ανάθεση του 

έργου : 

 «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ». 

με σύστημα προσφοράς επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών και έλεγχο ομαλότητας του άρθρου 6 του 

Ν.3669/08, προϋπολογισμού 4.773.183,42 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Ο προϋπολογισμός του έργου αναλύεται ως εξής: 

I) κατηγορία οικοδομικών, με προϋπολογισμό: 2.123.459, 70 €  

II) κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικών, με προϋπολογισμό: 585.198,69 €   

III)κατηγορία πρασίνου, με προϋπολογισμό: 134.110,16 €   

Γενικά έξοδα & όφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ) : 511.698,34 € 

Απρόβλεπτα (15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου ΓΕ+ΟΕ) : 503.170,03€ 

Αναθεώρηση : 23.000,00 € 

Φ.Π.Α. 23% : 892.546,49 € 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και από Εθνικούς  Πόρους 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» 

(Kωδικός Ενάριθμου Έργου στο ΠΔΕ: ΚΩΔ. ΣΑ: Ε0618 / ΚΩΔ. Πράξης  ΣΑ:  2013 ΣΕ0618 0024 ) 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης του 

διαγωνισμού (Διακήρυξη, Προϋπολογισμός, Τιμολόγιο, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από τα γραφεία της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ήλιδας, οδός Ιπποκράτους 50, 27200 Αμαλιάδα μέχρι την ΤΡΙΤΗ 

24/12/2013, καταβάλλοντας την δαπάνη αναπαραγωγής τους ή μπορούν να κατεβάσουν τα τεύχη δημοπράτησης από 

την ιστοσελίδα του Δήμου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26220 24187 & 26220 38371, εσωτερικό 107, FAX 

επικοινωνίας 26220 38373, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία, Καλογεροπούλου Φωτεινή. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα τύπου Β. (ΦΕΚ Β’ 2897/15-11-2013) 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 31/12/2013, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10.00 π.μ (λήξη επίδοσης προσφορών) στην 

αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο, στην οδό Φιλικής Εταιρείας 6 –  2ος όροφος.  

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές:  

1)Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, εφόσον καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι: 3
η
 -4

η
 τάξη στην 

κατηγορία οικοδομικών έργων ανεξαρτήτως έδρας ή 5
η
 τάξη της ίδιας κατηγορίας έργων με δηλωμένο το νομό 

Ηλείας ή 2ης επιλογής, ΚΑΙ  2
η
 – 3

η
 τάξη στην κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικών έργων ανεξαρτήτως έδρας ή 4

η
 

τάξη της ίδιας κατηγορίας έργων με δηλωμένο το νομό Ηλείας ή 2ης επιλογής .  

 

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 ∆ηµόσιες Συµβάσεις (Σ.∆.Σ.) του Παγκόσµιου Οργανισµού 

Εµπορίου (Π.Ο.Ε.), 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. 

2) 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. 

3) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό 

τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (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. 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. 

4) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην 1
η
 τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα 

ηλεκτρομηχανολογικά , με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου 

λόγω κοινοπραξίας). 
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5) 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. 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι διαγωνιζόμενοι θα καταθέσουν εγγυητική επιστολή ίση με 77.152,74 Ευρώ, 

δηλαδή το 2% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης των εργασιών χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ και ισχύ τουλάχιστον επτά 

(7) μηνών. Η εγγύηση θα παρέχεται στον Δήμο Ήλιδας για το συγκεκριμένο έργο σύμφωνα με την παράγ.3 του άρθρου 

23  και την παράγ.6 του άρθρου 27  του Π.Δ.609/85.  

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, βαρύνουν σε κάθε περίπτωση 

τον Εργολάβο που ανακηρύχθηκε ανάδοχος και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ήλιδας 

 

 

 

 

                                                       Ο  Δήμαρχος Ήλιδας 

 

 

 

                                           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ 
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