ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΩΡΟΣΑΞΙΚΗ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ
ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Κ.Μ.

ΕΡΓΟ: Τλοποίθςθ αμετάκλθτων πρωτοκόλλων
κατεδάφιςθσ αυκαίρετων καταςκευών
ςτον αιγιαλό και τθν παραλία των
νομών Καβάλασ και ερρών

ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: Τπ. Π.Ε.Κ.Α./ Πράςινο Σαμείο Ν.Π.Δ.Δ.
Αςτικι Αναηωογόνθςθ 2012-2015
Αρ. Απόφαςθσ 78.10/2014
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ: 53.500,00€

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Η Διεφκυνςθ Σεχνικοφ Ελζγχου τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Μακεδονίασ-Θράκθσ
διακθρφςςει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.3669/08 και με τθν υπ’ αρ. 83538/30.09.2014
Απόφαςθ ζγκριςθσ διάκεςθσ πίςτωςθσ του Γενικοφ Γραμματζα τθσ ΑΔΜΘ, τθν με πρόχειρο
διαγωνιςμό επιλογι Αναδόχου για το ζργο «Τλοποίθςθ αμετάκλθτων πρωτοκόλλων κατεδάφιςθσ
αυκαίρετων καταςκευών ςτον αιγιαλό και τθν παραλία των νομών Καβάλασ και ερρών»,
προχπολογιςμοφ 53.500,00€ (ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. 23%), τθσ Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ Μακεδονίασ-Θράκθσ.
Ο Διαγωνιςμόσ κα γίνει από αρμόδια επιτροπι ςτισ 16.10.2014 θμζρα Πζμπτθ και ϊρα 10.00π.μ.
(ϊρα που λιγει θ επίδοςθ των προςφορϊν) ςτα γραφεία τθσ Διεφκυνςθσ Σεχνικοφ Ελζγχου τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Μακεδονίασ-Θράκθσ, ςτθ Θεςςαλονίκθ, ςτθν οδό τρωμνίτςθσ 53,
1οσ όροφοσ, Σ.Κ. 542 48.
A. το διαγωνιςμό δικαιοφνται να ςυμμετάςχουν:
Μεμονωμζνεσ εργολθπτικζσ επιχειριςεισ:
i. Εγγεγραμμζνεσ ςτο Μθτρϊο Εργολθπτικϊν Επιχειριςεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τθρείται ςτθ Γ.Γ.Δ.Ε. του
Τ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., για ζργα κατθγορίασ Οικοδομικά, ανεξάρτθτα από τθν τάξθ ςτθν οποία ανικουν
κακϊσ ςφμφωνα με το άρκρο 59 του Ν.4278/2014 (ΦΕΚ 157/Αϋ/04.08.2014) ζχουν καταργθκεί τα
κατϊτατα όρια προχπολογιςμοφ δθμοςίων ζργων και προεκτιμϊμενων αμοιβϊν μελετϊν ανά
κατθγορία και τάξθ με βάςθ τα οποία ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτισ ανακζςεισ δθμοςίων
ζργων οι παραπάνω Εργολθπτικζσ Επιχειριςεισ. Επίςθσ, ςφμφωνα με τα άρκρα 105 και 106 του
Ν.3669/08 προβλζπεται και θ δυνατότθτα ςυμμετοχισ επιχειριςεων γραμμζνων ςτα Νομαρχιακά
Μθτρϊα.
ii. Προερχόμενεσ από κράτθ - μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ
Χϊρου (Ε.Ο.Χ.) ι από κράτθ που ζχουν υπογράψει τθν ςυμφωνία για τισ Δθμόςιεσ υμβάςεισ
(.Δ..) του Παγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ςτα οποία τθροφνται επίςθμοι κατάλογοι
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αναγνωριςμζνων εργολθπτϊν, εφόςον είναι εγγεγραμμζνεσ ςτουσ καταλόγουσ αυτοφσ και ςε
κατθγορία αντίςτοιχθ με τισ καλοφμενεσ του Ελλθνικοφ Μθτρϊου Μ.Ε.Ε.Π.
iii. Προερχόμενεσ από ωσ ανωτζρω βϋ κράτθ, ςτα οποία δεν τθροφνται επίςθμοι κατάλογοι
αναγνωριςμζνων εργολθπτϊν, εφόςον αποδεικνφουν ότι ζχουν εκτελζςει ζργα παρόμοια με το
δθμοπρατοφμενο, από ποιοτικι και ποςοτικι άποψθ.
iv. Κοινοπραξίεσ Εργολθπτικϊν Επιχειριςεων των παραπάνω περιπτϊςεων α, β και γ ςε
οποιονδιποτε ςυνδυαςμό μεταξφ τουσ, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 16 παρ. 7 του Ν.3669/08
(ΚΔΕ) (Κοινοπραξία ςτθν ίδια κατθγορία) και υπό τον όρο ότι κάκε Εργολθπτικι Επιχείρθςθ κα
ςυμμετζχει ςτο κοινοπρακτικό ςχιμα με ποςοςτό όχι μικρότερο του 25% τθσ καλοφμενθσ
κατθγορίασ.
B. Απαιτείται Εγγυθτικι Επιςτολι για τθ ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό ποςοφ των οκτακοςίων
εξιντα εννζα ευρϊ (869,00€), κατά τουσ όρουσ του άρκρου 157 του Ν.4281/2014, και
απευκφνεται ςτθν υπθρεςία που διεξάγει το διαγωνιςμό (Διεφκυνςθ Σεχνικοφ Ελζγχου τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Μακεδονίασ – Θράκθσ) και ςε περίπτωςθ διαγωνιηόμενθσ
κοινοπραξίασ πρζπει να είναι κοινζσ υπζρ όλων των μελϊν τθσ και θ οποία πρζπει να ιςχφει
τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, δθλαδι
μζχρι τθν 16.12.2014.
Γ. O χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν είναι ζνασ (1) μινασ από τθ διεξαγωγι τθσ δθμοπραςίασ.
Δ. Σο ζργο χρθματοδοτείται από Πιςτϊςεισ του Πράςινου Σαμείου του Τπουργείου Π.Ε.Κ.Α.
ςφμφωνα με τθν υπ’ αρ. 78.10/2014 Απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου.
Ε. Προκαταβολι δεν κα χορθγθκεί.
Σ. Σο αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ κα εγκρικεί από τθν Προϊςταμζνθ Αρχι που είναι ο
προϊςτάμενοσ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικοφ Ελζγχου τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ΜακεδονίασΘράκθσ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρ. 83494/1.10.2014 Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Μακεδονίασ-Θράκθσ.
Ζ. Σα τεφχθ δθμοπράτθςθσ και περιςςότερεσ πλθροφορίεσ παρζχονται ςτα γραφεία τθσ Δ/νςθσ
Σεχνικοφ Ελζγχου τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Μακεδονίασ-Θράκθσ, τρωμνίτςθσ 53, Σ.Κ.
542 48, Θεςςαλονίκθ. Σθλ.: 2313.309707 και από ϊρα 8:30 π.μ. ζωσ 13:00μ.μ.
Σζλοσ ςασ γνωρίηουμε ότι το κείμενο τθσ περίλθψθσ διακιρυξθσ δθμοςιεφεται και ςτθν
θλεκτρονικι
διεφκυνςθ
τθσ
Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ
Μακεδονίασ-Θράκθσ,
http://www.damt.gov.gr ςτθν ενότθτα: Ανακοινϊςεισ, Διαγωνιςμοί.
Θεςςαλονίκθ, 07.10.2014
Για την Προϊσταμένη Αρχή
Η αναπλ. Προϊςταμζνθ
Δ/νςθσ Σεχνικοφ Ελζχγου

Χρφςα Καριπίδου
Αγρονόμοσ-Σοπογράφοσ Μθχανικόσ με Β΄β.
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