
 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 
                                                                                                              

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Θεσσαλονίκη   27/ 11 / 2013 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                     Αρ. Πρωτ:  10540/96781 
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ        
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ  
ΓΡ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ                                                                              ΠΡΟΣ 
Ταχ.∆/νση:Β.Γεωργίου Α΄ 1                                                         Τεύχος ΦΕΚ  29/11 /2013 ΤΕΥΧΟΣ ∆.∆.Σ   787 
Ταχ.Κώδικας:54640                                     1)Εφηµερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης 06/12/2013 
Πληροφορίες: Αν. Απουσίδου                     2)Εφηµερίδα Ηχώ ∆ηµ/σιών  06/12/2013       
ΤΗΛ.:231331 7538                                      3)Εφηµερίδα ∆ηµοπρασιών & Πλειστηριασµών 06/12/2013 
                                         4)Εφηµερίδα Αγγελιοφόρος 08/12/2013 
                                                                                 
       
    ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1)Εµπορ. & Βιοµηχανικό                          
Επιµελητήριο                         6)Περιφερειακή Ένωση ∆ήµων & Κοιν  
Τσιµισκή 27-29 ΤΚ546 24                                        (Π.Ε.∆.Κ.Μ. Νοµού Θεσ/νίκης) 
2)Βιοτεχνικό Επιµελητήριο                                                          26ηςΟκτωβρίου43 LIMANI CENTER 
Αριστοτέλους 27 Τ.Κ. 54624                                                       Τ.Κ. 546 27 Θεσ/νίκη 
3) Επαγγελµατικό Επιµελητήριο                        7)Εκπρόσωποι Σ.Π.Ε.∆.Ε.Θ.-Κ.Μ. 
Αριστοτέλους 27 Τ.Κ. 54624                                                        -Αλεξίου Αλεξ 
4)Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος                                         FAX:2310348034                                                                                                                            
 M. Αλεξάνδρου 49  Τ.Κ.54643                                      -Τσιρογιάννης Βασ. 
 5)Ταµείο Συντάξεων Μηχ/κών &                                                   FAX:2310308866 
 Εργοληπτών ∆ηµ. Έργων                                                                                                                                                                                                             
Ζεύξιδος 8 Θεσ/νίκη Τ.Κ.54622                                                                                       
                                                       
Σας παρακαλούµε να δηµοσιεύσετε στην εφηµερίδα σας και στο φύλλο των παραπάνω ηµεροµηνιών τη συνηµµένη 
διακήρυξη µε στοιχεία των (6), που αφορά στην εκτέλεση του έργου: «Έργο βιοκλιµατικής αναβάθµισης της ευρύτερης 
περιοχής πλατείας Χρηµατιστηρίου» π.δ. 5.405.000,00  € µε Φ.Π.Α. σε βάρος του λογαριασµού µας. Τα έξοδα βαρύνουν 
τον ανάδοχο του έργου. 
 
Εσωτερική διανοµή:          
-∆/νση Αστικού Σχεδιασµού  
  & Αρχ/κών Μελετών                                                            Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
-Τµ. Οικονοµικής Επιτροπής  
& Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  
-Τµ. Πρωτοκόλλου για την   
τοιχοκόλληση  
-Τµ. Προκηρύξεων & ∆ηµοπρασιών 
-Γρ. Προκηρύξεων & ∆ηµοπρασιών 
  Τεχνικών Έργων & Μελετών      
-Μέλη Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών   ΘΩΜΑΣ   ΨΑΡΡΑΣ 
 σύµφωνα µε το συνηµµένο πίνακα 
-∆/νση Κατασκευών & Συντηρήσεων 

                                                                         Με Εντολή ∆ηµάρχου 
Η Συντάξασα                              Η Αναπληρώτρια Προϊσταµένη                         Η Αναπληρώτρια Προϊσταµένη 

                      Τµ/τος Προκηρύξεων & ∆ηµοπρασιών                 ∆/νσης Οικον. & Ταµ. ∆ιαχείρισης 
 
 
 
 
 
 

Αν. Απουσίδου                                 Κλ. Πουρσανίδου                                                 Πασχ. Λακερίδου 
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
Ταµείο Συνοχής 

 

 
 

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

   

   

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

Τίτλος έργου: 
Έργο βιοκλιµατικής αναβάθµισης της 
ευρύτερης περιοχής πλατείας Χρηµατιστηρίου 

 Προϋπολογισµός έργου: 5.405.000 € 

 Χρηµατοδότηση: 

ΕΠΠΕΡΑΑ-ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ & ΕΘΝΙΚΟΙ 
ΠΟΡΟΙ  
(ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ 
ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ) 

 Φορέας Υλοποίησης: ∆ήµος Θεσσαλονίκης 

 
 
 

 
1. Ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου «Έργο 

βιοκλιµατικής αναβάθµισης της ευρύτερης περιοχής πλατείας Χρηµατιστηρίου», 

προϋπολογισµού (5.405.000 €) πέντε εκατοµµυρίων τετρακοσίων πέντε χιλιάδων ευρώ µε 

Φ.Π.Α 

      Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: 

 

Οικοδοµικές εργασίες 2.198.532,99 € 

ΓΕ & ΟΕ (18%): 395.735,94 € 

 2.594.268,93 € 

Απρόβλεπτα (15%): 389.140,34 € 

 2.983.409,27 € 

   

 2.983.409,27 € 

ΗΜ εργασίες: 953.089,90 € 

ΓΕ & ΟΕ (18%): 171.556,18 € 

 1.124.646,08 € 

Απρόβλεπτα (15%): 168.696,91 € 

 1.293.342,99 € 

Εργασίες πρασίνου: 78.302,50 € 

ΓΕ & ΟΕ (18%): 14.094,45 € 

 92.396,95 € 

Απρόβλεπτα (15%): 13.859,54 € 

 106.256,49 € 

 4.383.008,75 € 

Αναθεώρηση: 11.300,19 € 

 4.394.308,94 € 

ΦΠΑ (23%) 1.010.691,06 € 

 5.405.000,00 € 
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2. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού από τα 

γραφεία της ∆ιεύθυνσης Αστικού Σχεδιασµού & Αρχιτεκτονικών Μελετών του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, 

οδός Αγγελάκη 13, (Πληροφορίες κ. Ξουρίδα Φωτεινή τηλ.:231 331 8471 & Αρβανιτίδου Κλειώ τηλ.: 

231 331 8404), µέχρι τις 19/12/2013 (Αφού οι δηµοπρασίες διενεργούνται πλέον ηµέρα Τρίτη, η προηγούµενη 

Πέµπτη και αν αυτή είναι αργία, η προηγούµενη εργάσιµη). Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόµενοι 

καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 0 € ΕΥΡΩ. Η διακήρυξη του έργου 

έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριµένο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. υπόδειγµα τύπου Β. 

3. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 24/12/2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 9:30 - 10:00πµ (ώρα λήξης) 

στο γραφείο 020 του κτιρίου Ε΄ του Κεντρικού Καταστήµατος, Β. Γεωργίου Α΄ 1, από την αρµόδια 

Επιτροπή δηµοπρασιών.  

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δηµοπρασία την προαναφερθείσα ηµεροµηνία ή, αν 

διεξαχθεί µεν αλλά δεν κατατεθεί καµιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ηµεροµηνία που θα 

καθορίσει µε πράξη της η Προϊσταµένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί µε fax πέντε (5) 

τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν τη νέα ηµεροµηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισµού και 

την ίδια ώρα. Η ίδια διαδικασία µπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά µε τους ίδιους όρους και 

προϋποθέσεις. 

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύµφωνα µε την «ανοικτή δηµοπρασία» της περ. α) του 

άρθρου 3 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). 

Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων, θα υποβληθεί µε το σύστηµα προσφοράς µε επί 

µέρους ποσοστά έκπτωσης κατά οµάδες τιµών σε συµπληρωµένο τιµολόγιο οµαδοποιηµένων τιµών 

της Υπηρεσίας και έλεγχο οµαλότητας των προσφεροµένων επί µέρους ποσοστών έκπτωσης του 

άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). 

4. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί:  

           Α) Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι:   
α. Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. του 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., εφόσον ανήκουν στην: 

Ι. 3η, 4η τάξη ανεξαρτήτως έδρας και 5
η
 εντός Νοµού έδρας και σε ένα γειτονικό για έργα 

κατηγορίας οικοδοµικών  και 

     ΙΙ. 2η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Ηλεκτροµηχανολογικών και 

     ΙΙΙ. Α2
η
 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Πρασίνου. 

 

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.  

 
         Β)  Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε 

οποιονδήποτε συνδυασµό µεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 
3669/08 (Κ∆Ε) (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.  

 

          Γ) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραµµένων στις τάξεις 3
η
 , 4

η
  

ανεξαρτήτως έδρας και 5
η
 εντός Νοµού έδρας και σε ένα γειτονικό για την κατηγορία των 

Οικοδοµικών έργων, µε εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραµµένες στις τάξεις 2
η
 , 3

η
 

ανεξαρτήτως έδρας και 4
η
 εντός Νοµού έδρας και σε ένα γειτονικό για την κατηγορία των 

Ηλεκτροµηχανολογικών έργων και µε εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραµµένες στις 
τάξεις Α2

η
, 1

η 
ανεξαρτήτως έδρας και 2

η
 εντός Νοµού έδρας και σε ένα γειτονικό για την 

κατηγορία των έργων Πρασίνου του Μ.Ε.Ε.Π., υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 
16 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). 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. 
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          ∆) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραµµένων στις τάξεις Α1
η
 σε 

αναβάθµιση για την κατηγορία των έργων Πρασίνου του Μ.Ε.Ε.Π, µε τις προϋποθέσεις 
της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). 

          Ε) 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 ∆ηµοσίων Έργων. 

  

5. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους των 

ογδόντα επτά χιλιάδων εξακοσίων εξήντα ενός (87.661 €) ΕΥΡΩ και χρόνου ισχύος τουλάχιστον 

έξι (6) µηνών και τριάντα (30) ηµερών µετά την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού. Ο χρόνος 

ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) µήνες. Υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής στον 

Ανάδοχο, σύµφωνα µε το Ν.4072/2012 και την Εγκύκλιο 33 του Υπουργείου Ανάπτυξης 

Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων µε αριθµό πρωτοκόλλου ∆17α/06/173/ΦΝ 

433.α/14-11-2012 και τίτλο «Οδηγίες για την εφαρµογή της χορήγησης προκαταβολής 10% σε 

συγχρηµατοδοτούµενα έργα». 

 

6. 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 ∆ηµόσιων Ανοικτών Χώρων», (Κωδ. ΣΑ Ε0618, ΚΩ∆. 

Πράξης ΣΑ: 2013ΣΕ06180006) και υπόκειται στις 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 ∆ηµοσίων Συµβάσεων. 

 

7. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταµένη Αρχή που είναι ο ∆ήµος 

Θεσσαλονίκης µε το αρµόδιο όργανό του, την Οικονοµική Επιτροπή. 

 

 

 

  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 
 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΕΡΒΑΣ 

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
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