
Σελ 1 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

  

Έργο: 
 

Ανάπλαση σχολικής αυλής 59
ου

 και 60
ου

 
δηµοτικών και 47

ου
, 49

ου
 και 57

ου
 

νηπιαγωγείων ΣΑΤΑ Τ.Π. 

Χρηµατοδότηση: ΣΑΤΑ – ΤΠ  

Προϋπολογισµός: 223.500 € 

ΠΠ ΕΕ ΡΡ ΙΙ ΛΛ ΗΗ ΨΨ ΗΗ   ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΚΚ ΗΗ ΡΡ ΥΥ ΞΞ ΗΗ ΣΣ   ∆∆ ΙΙ ΑΑ ΓΓ ΩΩ ΝΝ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ   

 

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

«Ανάπλαση σχολικής αυλής 59
ου

 και 60
ου

 ∆ηµοτικών και 47
ου

, 49
ου

 και 57
ου

 

Νηπιαγωγείων ΣΑΤΑ Τ.Π.», προϋπολογισµού (223.500 €) διακοσίων είκοσι τριών 

χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ µε Φ.Π.Α 

      Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: 

 

Οικοδοµικές εργασίες 111.223,30 € 

ΓΕ & ΟΕ (18%): 20.020,19 € 

 131.243,49 € 

Απρόβλεπτα (15%): 19.686,52 € 

 150.930,02 € 

Απολογιστικά: 5.500,00 € 

ΓΕ & ΟΕ (18%) 
Απολογιστικών: 

990,00 € 

 157.420,02 € 

   

Εργασίες πρασίνου 17.582,47 € 

ΓΕ & ΟΕ (18%): 3.164,84 € 

 20.747,31 € 

Απρόβλεπτα (15%): 3.112,10 € 

 23.859,41 € 

   

Σύνολο: 181.279,43 € 

Αναθεώρηση: 427,89 € 

 181.707,32 € 

Φ.Π.Α. (23%): 41.792,68 € 

 223.500,00 € 

 

2. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού από τα 

γραφεία της ∆ιεύθυνσης Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων, οδός Αγγελάκη 13, (Πληροφορίες κ. 

Ξουρίδα Φωτεινή τηλ.:2310 296 871), µέχρι τις ________ (Αφού οι δηµοπρασίες διενεργούνται πλέον ηµέρα 

Τρίτη, η προηγούµενη Πέµπτη και αν αυτή είναι αργία, η προηγούµενη εργάσιµη). Η διακήρυξη του έργου έχει 

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

3. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις __________, ηµέρα Τρίτη και ώρα 9:30 - 10:00πµ (ώρα 

λήξης) στο γραφείο της Οικονοµικής Επιτροπής 15
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  (10:00 π.µ.). 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 
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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:   

α. Είναι εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. 
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., εφόσον ανήκουν στην: 

Ι. Α2
η
, 1

η
 τάξη ανεξαρτήτως έδρας και 2

η
 εντός Νοµού έδρας και σε ένα γειτονικό για έργα 

κατηγορίας οικοδοµικών  και 

     ΙΙ. Α1
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 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 (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 για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των 
εργασιών του έργου 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.  

 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραµµένων στις τάξεις Α2
η
 , 1

η
  

ανεξαρτήτως έδρας και 2
η
 εντός Νοµού έδρας και σε ένα γειτονικό για έργα κατηγορίας 

Οικοδοµικών, µε εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραµµένες στις τάξεις Α1
η
, Α2

η
, 1

η
 
 

ανεξαρτήτως έδρας για την κατηγορία των έργων Πρασίνου του Μ.Ε.Ε.Π., µε τις 
προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 3669/08, (αναβάθµιση ορίου λόγω 
κοινοπραξίας), ή και µε εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραµµένες στα Νοµαρχιακά 

Μητρώα επιχειρήσεων αναλόγου  κατηγορίας και δυναµικότητας . 

             

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

χιλιάδων εξακοσίων είκοσι έξι ΕΥΡΩ (3.626 €). και χρόνου ισχύος τουλάχιστον επτά (7) µηνών 

µετά την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) µήνες. 

6. Το έργο χρηµατοδοτείται από τις πιστώσεις του ΣΑΤΑ – Τεχνικό Πρόγραµµα 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). 

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 ∆ήµαρχος 
 

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ 
 


