
ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ                                                         Σταυρούπολη 27/11/2013

ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                Αρ. Πρωτ. 83581

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

O Δήμος Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του

έργου  «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ''NΕΟΚΤΙΣΤΩΝ'' ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ» προϋπολογισμού 2.798.705,06€. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ -

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, με  προϋπολογισμό  152.507,40  € (δαπάνη  εργασιών,  ΓΕ  και  ΟΕ  και

απρόβλεπτα),  β) κατηγορία  ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ, με προϋπολογισμό  467.812,18  € (δαπάνη

εργασιών,  ΓΕ  και  ΟΕ  και  απρόβλεπτα),  γ)  κατηγορία  ΔΙΚΤΥΑ  (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ), με προϋπολογισμό 490.894,83  €  (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και

απρόβλεπτα),  δ)  κατηγορία  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  -  ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ, με  προϋπολογισμό

712.234,00 €  (δαπάνη  εργασιών,  ΓΕ  και  ΟΕ  και  απρόβλεπτα),  ε)  κατηγορία  ΛΟΙΠΑ -

ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ, με  προϋπολογισμό  198.961,93 €  (δαπάνη  εργασιών,  ΓΕ  και  ΟΕ  και

απρόβλεπτα),  στ)  κατηγορία  ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ, με  προϋπολογισμό  12.602,46  €  (δαπάνη

εργασιών,  ΓΕ  και  ΟΕ  και  απρόβλεπτα),  ζ)  κατηγορία  ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ, με  προϋπολογισμό

109.953,30 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), η) κατηγορία ΣΗΜΑΝΣΗ, με

προϋπολογισμό 44.640,21 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα),

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» (ΣΑ: E0618, ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ:  2013ΣE06180007) 

ΑΔΑ: ΒΛ13ΩΞΘ-ΔΜΤ



Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  παραλάβουν  τα  συμβατικά  τεύχη  του  διαγωνισμού

(Διακήρυξη, μελέτη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

του Δήμου Παύλου Μελά, οδός  Θ. Καρυπίδη 2, μέχρι και την 12/12/2013.  Η διακήρυξη του

έργου έχει συνταχθεί κατά τον εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

Πληροφορίες για την μελέτη από κα. Φωτεινή Αλεξίου τηλ. 2313.302.336 και για τα τεύχη

δημοπράτησης από την κα Αλεξάνδρα Μακρή τηλ. 2313.302.341

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 17 -12 – 2013  ημέρα  Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

στο κτίριο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (πρώην Δημαρχείο Πολίχνης, 1ος όροφος),

Θ. Καρυπίδη 2, από την αρμόδια επιτροπή δημοπρασίας που ορίσθηκε με την υπ΄ αριθμ.

144/2013 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων

θα  υποβληθεί  με  το  σύστημα προσφοράς  επί  μέρους  ποσοστών έκπτωσης  κατά

ομάδες τιμών, με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης πάνω σε

έντυπο της Υπηρεσίας, σύμφωνα με το  άρθρο 6 του Ν.3669/08.

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

21.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:  

α. Εγγεγραμμένες  στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.)  που τηρείται  στη

Γ.Γ.Δ.Ε.  του  Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.,  εφόσον  ανήκουν στην  3η ή  4η τάξη,  ανεξαρτήτως  νομού

έδρας,  για  έργα  Οικοδομικά  και  1η τάξη  και  άνω  για  έργα  κατηγορίας

Ηλεκτρομηχανολογικών 

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.),  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.

21.2 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. 

ΑΔΑ: ΒΛ13ΩΞΘ-ΔΜΤ



21.3 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).

Δηλαδή  κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων που ανήκουν στην  3η ή 4η τάξη,

ανεξαρτήτως νομού έδρας, για έργα Οικοδομικά, με εργοληπτικές επιχειρήσεις που

ανήκουν στην 1η ή 2η τάξη ανεξαρτήτως νομού έδρας, ή στην 3η τάξη    με έδρα εντός

νομού,  για έργα Ηλεκτρομηχανολογικά. 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. 

21.4 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην 2η  τάξη (ΔΥΟ

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΑ ΠΤΥΧΙΑ) του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα Οικοδομικά,  με τις προϋποθέσεις της

παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας)

με εργοληπτικές επιχειρήσεις που ανήκουν στην 1η ή 2η τάξη ανεξαρτήτως νομού

έδρας, ή στην 3η τάξη με έδρα εντός νομού, για έργα Ηλεκτρομηχανολογικά.

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.

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό (κατά τη διάταξη

του άρθρου 24 παρ. 2 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) για διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία

υποβολής των προσφορών.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται  η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους

43.792,13 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών από την ημερομηνία

δημοπράτησης.  Το  αποτέλεσμα  της  Δημοπρασίας  θα  εγκριθεί  από  την  Οικονομική

Επιτροπή του Δήμου Παύλου Μελά.

                                                                     

                                                                 Ο    ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

                                                                                  

                                                                                ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΔΑ: ΒΛ13ΩΞΘ-ΔΜΤ


