
                                           
Διιεληθή Γεκνθξαηία                                                                 

Γήκνο Υίνπ                                                                        

Σερληθή Τπεξεζία     Υξεκαηνδφηεζε : ΑΣΑ 

Γεκνθξαηίαο 2 82100 Υίνο           

Πιεξνθνξίεο: Γαιαβάγθα Βαζηιηθή                          ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

Σειέθσλν: 2271351225 

FAX :  2271351289 

E-mail : vasiadalavaga@gmail.com 

Αξ. Πξση:  21851 /26-07-2016                                                           

 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 

1. Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Υίνπ, πξνθεξχζζεη αλνηρηφ δηαγσληζκφ γηα ηελ αλάζεζε 

ηνπ έξγνπ «ΕΠΙΚΕΤΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΙΑΡΡΤΘΜΙΗ, ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΟΣΙΑ ΥΙΟΤ, 

Δ.Ε. ΜΑΣΙΥΟΥΩΡΙΩΝ, Δ.Ε. ΙΩΝΙΑ 2016» 

 κε πξνυπνινγηζκφ 50.000,00ΔΤΡΧ (κε ΦΠΑ)  

Σφπνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ είλαη ζηηο Γεκνηηθέο θαη Σνπηθέο Κνηλφηεηεο ηεο Γ. Δ. Ισλίαο θαη 

Μαζηηρνρσξίσλ. 

Σν έξγν ζπληίζεηαη απφ ηελ αθφινπζε θαηεγνξίεο εξγαζηψλ:  

 Καηεγνξία Οικοδομικά , κε πξνυπνινγηζκφ 42.735,18 € δειαδή, δαπάλε εξγαζηψλ, ΓΔ θαη ΟΔ 

θαη απξφβιεπηα. 

2. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα αλαθηήζνπλ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ 

(Γηαθήξπμε, πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ θ.ι.π) απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ www.chioscity.gr ή 

λα ηα παξαιάβνπλ απφ ηελ έδξα ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ζηελ νδφ Οηλνπίσλνο 1 82100 Υίνο, κέρξη 

ηηο   08/08/16. 

Η δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ έρεη ζπληαρζεί θαηά ην εγθεθξηκέλν απφ ηνλ ππνπξγφ ΠΔΥΧΓΔ ππφδεηγκα 

ηχπνπ Β. 

Πιεξνθνξίεο ζην ηειέθσλν 2271351225, FAX επηθνηλσλίαο 2271351289, αξκφδηνο ππάιιεινο 

γηα επηθνηλσλία Γαιαβάγθα Βαζηιηθή e-mail: vasiadalavaga@gmail.com  

3. Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζηηο 09/08/16 εκέξα Σπίηη   θαη ψξα 10:00π.κ.   

Tν ζχζηεκα ππνβνιήο πξνζθνξψλ είλαη κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο δεκνπξαζίαο κε ην ζχζηεκα 

με ενιαίο ποζοζηό έκπηωζηρ ηος άπθπος 5 ηνπ Ν. 3669/08. 

4. ηνλ δηαγσληζκφ δηθαηνχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ: 

4.1 Μεμονωμένερ εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο:   

Α1. Εγγεγπαμμένερ ζηο Μηηπώο Επγοληπηικών Επισειπήζεων (Μ.Δ.ΔΠ.) πνπ ηεξείηαη ζηε 

Γ.Γ.Γ.Δ. ηνπ ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ.., εθφζνλ αλήθνπλ ζηελ Α1 ηάμε θαη άλσ γηα έξγα θαηεγνξίαο  

Οικοδομικά θαζψο θαη Επγοληπηικέρ επισειπήζειρ εγγεγπαμμένερ ζηα  Μηηπώα 

Πεπιθεπειακών Ενοηήηων γηα ηελ ίδηα θαηεγνξία έξγσλ. 

Β. Πξνεξρφκελεο απφ κπάηη - μέλη ηηρ Εςπωπαϊκήρ Ένωζηρ ή ηνπ Δπξσπατθνχ 

Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.) ή απφ θξάηε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηελ ζπκθσλία γηα ηηο Γεκφζηεο 

πκβάζεηο (.Γ..) ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ (Π.Ο.Δ.), ή πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη δηκεξείο ζπκθσλίεο ζχλδεζεο κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη 

έρνπλ θπξσζεί κε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ , ζηα νπνία ηεξνχληαη επίζεκνη 

θαηάινγνη αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ, εθφζνλ είλαη εγγεγξακκέλεο ζηνπο θαηαιφγνπο απηνχο 

θαη ζε ηάμε θαη θαηεγνξία αληίζηνηρε κε ηηο θαινχκελεο ηνπ Διιεληθνχ Μεηξψνπ Μ.Δ.Δ.Π. 

Γ. Πξνεξρφκελεο απφ σο αλσηέξσ β΄ θξάηε, ζηα νπνία δελ ηεξνχληαη επίζεκνη θαηάινγνη 

αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ, εθφζνλ απνδεηθλχνπλ φηη έρνπλ εθηειέζεη έξγα παξφκνηα κε ην 

δεκνπξαηνχκελν, απφ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή άπνςε. 



4.2  Κοινοππαξίερ Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ α, β θαη γ ζε 

νπνηνλδήπνηε ζπλδπαζκφ κεηαμχ ηνπο, ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 16 παξ. 7 ηνπ ΚΓΔ φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 199, παξ. 2 γ. πεξ. ββ) ηνπ λ. 4281/2014 (Κνηλνπξαμία ζηελ ίδηα 

θαηεγνξία) θαη ππφ ηνλ φξν φηη θάζε Δξγνιεπηηθή Δπηρείξεζε ζα ζπκκεηέρεη ζην θνηλνπξαθηηθφ 

ζρήκα κε πνζνζηφ φρη κηθξφηεξν ηνπ 25% ηεο θαινχκελεο θαηεγνξίαο.  

4.3 Κνηλνπξαμίεο εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ ησλ 

εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ ΚΓΔ. Σν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 

ηεο θάζε επηρείξεζεο ζην θνηλνπξαθηηθφ ζρήκα πξνθχπηεη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο θαηεγνξίαο 

γηα ηελ νπνία απηή ζπκκεηέρεη θαη δελ είλαη απαξαίηεην λα αλαγξάθεηαη, ζηελ πεξίπησζε δε πνπ 

αλαγξαθεί ιαλζαζκέλα, δελ επεξεάδεηαη ην θχξνο ηεο ζπκκεηνρήο ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο 

θνηλνπξαμίαο. Καηεγνξία εξγαζηψλ κε πνζνζηφ θάησ ηνπ 10% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ 

(ρσξίο αλαζεψξεζε θαη Φ.Π.Α.), εθφζνλ δελ θαιείηαη ζηε δεκνπξαζία, αζξνίδεηαη ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηεο κεγαιχηεξεο θαηεγνξίαο.  

4.4 Κάζε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο ελφο 

θνηλνπξαθηηθνχ ζρήκαηνο. Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα ηε ζπκκεηνρή 

εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζε δηαγσληζκνχο γηα ηελ θαηαζθεπή Γεκνζίσλ Έξγσλ. 

5. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο χςνπο 854,70 

ΕΤΡΩ θαη ηζρχ ηνπιάρηζηνλ 210 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ κεηά ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηνπ 

δηαγσληζκνχ. Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη 180 εκέξεο. 

6. Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ΑΣΑ κε πηζηψζεηο γηα ην 2016 45.000,00€ θαη γηα ην 2017 

5.000,00€.  Πξνθαηαβνιή δελ ζα ρνξεγεζεί..  

7. Σν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 

Υίνο   26/07/2016 

Ο Γήκαξρνο  

 

Δκκαλνπήι Βνπξλνχο 

 


