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ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΧΣΗ ΠΡΟΨΣΑΜΕΝΟ ΔΑΑΡΥΕΙΟΤ ΑΡΙΔΑΙΑ

Πξνθεξύζζεη ζπλνπηηθό δηαγσληζκό ζύκθσλα κε ην Ν. 4412/2016 θαη ην Π.Γ. 437/81, γηα ηελ αλάδεημε
αλαδόρνπ, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ: «Υπόλοιπο μελέηης, Καηεδαθίζεις ασθαιρέηων καηαζκεσών

ζηην περιοτή εσθύνης Δαζαρτείοσ Αριδαίας» κε ην ζύζηεκα πξνζθνξάο πνζνζηνύ έθπησζεο ζε αθέξαηεο
κνλάδεο, επί ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο Τπεξεζίαο, ζύκθσλα κε ηελ ηαπηάξηζκε Γηαθήξπμε πνπ εγθξίζεθε κε ηελ αξ.
πξση.10040/05-08-2020(ΑΓΑ:ΧΛΦΘΟΡ1Y-MO0) απόθαζε ηεο Γ/λζεο Γαζώλ Πέιιαο, ηελ Σερληθή έθζεζεηηκνιόγην πνπ ζεσξήζεθε από ηνλ Γαζάξρε Αξηδαίαο γηα ύςνο δαπάλεο κέρξη ην πνζό ησλ 7.260,27 €
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%) θαη ηελ ζρεηηθή κειέηε ηνπ Γαζαξρείνπ Αξηδαίαο πνπ εγθξίζεθε κε αξ.
2035/13-08-2009

όπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ 19225/18-01-2018 (ΑΓΑ:68ΒΦΟΡ1Τ-77Γ) Απόθαζε

Γ/λζεο Γαζώλ Πέιιαο.
Η δαπάλε πνπ ζα πξνθιεζεί ζα θαιπθζεί από ηηο πηζηώζεηο ηνπ Δηδηθνύ Φνξέα Γαζώλ ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ
έηνπο 2020, ζύκθσλα κε ηελ µε αξ.171.7/2020 Απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ
ηνπ ΤΠΔΝ θαη ηζρύεη κε ζέκα «Έγθξηζε ηνπ Υξεκαηνδνηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ
«πλερηδόκελα πξνο ρξεκαηνδόηεζε έξγα ζην έηνο 2020»» (Α∆Α:P4ZX46C844-IN9),γηα ύςνο δαπάλεο κέρξη ην
πνζό ησλ 46.967.00.6 (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%).
1)

Ο δηαγσληζκόο ζα γίλεη ζηα γξαθεία ηνπ Γαζαξρείνπ Αξηδαίαο ηελ 25-08-2020 εκέξα Σξίηε θαη

ώξα 10.00 π.κ. (ιήμε επίδνζεο πξνζθνξώλ).
2)

ην δηαγσληζκό δηθαηνύληαη λα ζπκκεηάζρνπλ :

1.

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο :

α.

Δγγεγξακκέλεο ζην Μεηξών Δξγνιεπηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ (Μ.Δ.ΔΠ.) πνπ ηεξείηαη ζηε Γ.Γ.Γ.Δ. ηνπ

ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ
αλήθνπλ
ζηελ Α1 θαη άλσ ηάμε, γηα έξγα θαηεγνξίαο ΠΡΑΙΝΟΤ ζηειερσκέλεο από
Digitally
signed εθόζνλ
by: IOANNIS
ATHANASIADIS
Location: Apokentromeni Dioikisi Makedonias
Thrakis
Date and time: 8/7/2020 9:56:49 AM

ΑΔΑ: 6Ψ5ΓΟΡ1Υ-ΤΑ6
Γαζνιόγνπο ή Σερλνιόγνπο Γαζνπόλνπο εγγεγξακκέλνπο ζην Μ.Δ.Κ ζύκθσλα κε ην άξζξν 7 παξ. 3 ηνπ Π.Γ.
146/88
β. Δγγεγξακκέλεο ζην Μεηξών Δξγνιεπηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ (Μ.Δ.ΔΠ.) πνπ ηεξείηαη ζηε Γ.Γ.Γ.Δ. ηνπ
ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ εθόζνλ αλήθνπλ ζηελ Α1 θαη άλσ ηάμε γηα έξγα θαηεγνξίαο ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΧΝ.
γ. Δξγνιήπηεο Γεκνζίσλ Γαζνηερληθώλ Έξγσλ (ΔΓΓΔ), εθόζνλ αλήθνπλ ζηελ Α΄ ή Β΄ ηάμε, ζύκθσλα κε ηα
άξζξα 16 θαη 17 ηνπ ΠΓ 437/81.
δ. Δξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο εγγεγξακκέλεο ζηα (πξώελ) Ννκαξρηαθά Μεηξώα γηα έξγα ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΏΝ πνπ
λνκηκνπνηνύλ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο.
Πξνεξρόκελνη από θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, ή θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνύ Οηθνλνκηθνύ Υώξνπ (Δ.Ο.Υ.),
κε αληίζηνηρε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο
ζε ηξίηεο ρώξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξώζεη ηε Γ, ζην βαζκό πνπ ε ππό αλάζεζε δεκόζηα ζύκβαζε
θαιύπηεηαη από ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηώζεηο ηνπ ζρεηηθνύ κε ηελ Έλσζε
Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζώο θαη
ζε ηξίηεο ρώξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ αλσηέξσ πεξίπησζε θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο
ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηώλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
2.

Οη ελώζεηο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππό ηνπο όξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ

Ν. 4412/2016.
Γελ απαηηείηαη από ηηο ελ ιόγσ ελώζεηο λα πεξηβιεζνύλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή
πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ ε έλσζε αλαδεηρζεί αλάδνρνο ε λνκηθή ηεο κνξθή πξέπεη λα είλαη ηέηνηα πνπ λα
εμαζθαιίδεηαη ε ύπαξμε ελόο θαη κνλαδηθνύ θνξνινγηθνύ κεηξώνπ γηα ηελ έλσζε (πρ θνηλνπξαμία).
3.

Οηθνλνκηθόο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο.

Όζνλ αθνξά ηελ θαηαιιειόιεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο, απαηηείηαη νη νηθνλνκηθνί
θνξείο λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην ζρεηηθό επαγγεικαηηθό κεηξών πνπ ηεξείηαη ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο
ηνπο. Δηδηθά νη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην
Μεηξών Δξγνιεπηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ (Μ.Δ.ΔΠ.) ή ζηα (πξώελ) Ννκαξρηαθά Μεηξώα ζηελ θαηεγνξία έξγνπ ηνπ
ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΑ. Οη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη
λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα Μεηξώα ηνπ παξαξηήκαηνο ΥΙ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016.
(Δπηζεκαίλεηαη όηη νη αλαζέηνπζεο αξρέο δελ κπνξνύλ λα θαινύλ ζπγθεθξηκέλεο ηάμεηο/ πηπρία ηνπ ΜΔΔΠ.
Πξβι. άξζξα 76 παξ. 1, 3 θαη 4, όπσο ηζρύνπλ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 119 παξ. 5 πεξ. α' έσο δ' ηνπ λ.
4472/2017, ζε ζπλδπαζκό κε ην άξζξν 75 παξ. 2 & 5 ηνπ λ. 4412/2016 (πξβ. θαη άξζξν 80 παξ. 1 ηνπ λ.
3669/2008, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 119 παξ. 5 πεξ. ε' ηνπ λ. 4472/2017)
3)

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό δελ απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο.

4)

Σν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί από ηε Γ/λζε Γαζώλ Πέιιαο.

5)

Οη ελδηαθεξόκελνη, κπνξνύλ λα πξνκεζεπηνύλ ηελ παξνύζα Γηαθήξπμε – πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ,

θαζώο θαη ην έληππν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ην νπνίν δίλεηαη πξσηόηππν, από ην γξαθείν ηνπ Σκήκαηνο
Δθηέιεζεο Γαζνηερληθώλ Έξγσλ ηνπ Γαζαξρείνπ Αξηδαίαο, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο θαη ην αξγόηεξν
κέρξη θαη ηελ πξνεγνύκελε εκέξα ηνπ δηαγσληζκνύ.

ΑΔΑ: 6Ψ5ΓΟΡ1Υ-ΤΑ6
6)

Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο παξέρνληαη από ηνλ θ Ισάλλε Αζαλαζηάδε, ηει.: 23840 21242,

2313309623 ζηα γξαθεία ηνπ Γαζαξρείνπ Αξηδαίαο ζηελ νδό Δξκνύ 5, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο.
ΗΑναπληρώηριαΔαζάρτης

Άννα Ποσζίνη
Δαζολόγος με Α΄ βαθμό
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Δήμο Αλμωπίας
(Για ηην ασθημερόν δημοζίεσζη ζηον
Πίνακα Ανακοινώζεων και αποζηολή ηοσ
ζτεηικού αποδεικηικού)

2. Ιζόηοπο ΑΔΜ-Θ
3. Μέλη επιηροπής ηης σπηρεζίας μας

