
  

 

   

 

                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 
 
  

 Αιγίνιο          17/08/2017 
Αρ. Πρωτ.:    9397 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   

 
Ο Δήμος Πύδνας – Κολινδρού διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την 
κατασκευή του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ  

ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Τ.Κ. ΑΛΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ» με Αρ.Μελ.: 9/2017 και 

προϋπολογισμό 160.037,17€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν.4412/2016 (Α’ 147). 
Ο Προϋπολογισμός της μελέτης αναλύεται ως εξής :  

Εργασίες : 95.108,50€ 
ΓΕ & ΟΕ (18%) : 17.119,53€ 
Απρόβλεπτα : 16.834,20€ 
Φ.Π.Α. 24% : 30.974,94€ 

Γενικό Σύνολο : 160.037,17€ 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού από την 

έδρα της υπηρεσίας στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολ/μίας, Κ. Καραμανλή 38 – 
Αιγίνιο (1ος όροφος) και να αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και 
επιμέλεια, καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου «www.pydnaskolindrou.gr» =>Προκηρύξεις. 

Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί βάσει των διατάξεων του ν.4412/16 (Βιβλίο ΙΙ) κατά το 
πρότυπο τεύχος διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας (κάτω των ορίων) για την ανάθεση δημοσίων 
συμβάσεων έργων. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23533-50123, fax επικοινωνίας 23530-22990, αρμόδιοι υπάλληλοι 
για επικοινωνία: κ. Δούρος Κων/νος. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 17/10/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. και το 
σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, με κριτήριο ανάθεσης 
σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη 
τιμή). 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που δραστηριοποιούνται στην Α1 
τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ και Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, ή ενώσεις αυτών (βλ. άρθρο 76 παρ.3β του Ν.4412/16) και που είναι 
εγκατεστημένα σε: 
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ Σ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 
ύψους 2.582,00€ και με ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής 
του διαγωνισμού. 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε έξι (6) μήνες και αρχίζει από την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 
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Το έργο χρηματοδοτείται σε βάρος των πιστώσεων του έργου: 2001ΣΕ05500002 «Εκτέλεση 
εργασιών από τους ΟΤΑ της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας». Δεν 
προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή, που είναι ο  Δήμος 
Πύδνας - Κολινδρού, με το αρμόδιο όργανο του, την Οικονομική Επιτροπή. 
 
 

                                
 Ο Δήμαρχος Πύδνας – Κολινδρού 

 
 

         ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Β. ΛΑΓΔΑΡΗΣ 
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