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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

του έργου: 

«Κατασκευή υπόγειου αρδευτικού δικτύου Τ.Δ. Ζάρκου». 

 

Ο Δήμος Φαρκαδόνας διακηρύττει ότι την 8η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 

10.00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο Φαρκαδόνας, θα διεξαχθεί δημόσιος 

μειοδοτικός διαγωνισμός με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης πάνω σε συμπληρωμένο 

τιμολόγιο της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3669/08 για την κατασκευή του 

έργου: «Κατασκευή υπόγειου αρδευτικού δικτύου Τ.Δ. Ζάρκου» 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, ανέρχεται στο ποσό των 500.000,00 € χωρίς 

Φ.Π.Α. (615.000,00 € με Φ.Π.Α.) 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές:  

1. Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του 

ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην  

1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Υδραυλικά ή Η/Μ  

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 Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει 

διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του 

αρμοδίου οργάνου , 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. 
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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. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 

συνδυασμό μεταξύ τους υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό 

συμμετοχής όχι μικρότερο από 25%.  

 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμονωμένα ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. Κατά τα 

λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς 

για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί του προϋπολογισμού του έργου  δηλαδή 9.743,00 

€ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Φαρκαδόνας. 

Εκτός από τα πρωτότυπα πιστοποιητικά (όπως αυτά αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη) που ελέγχονται 

και επιστρέφονται στον διαγωνιζόμενο, κατά την κατάθεση της προσφοράς θα υποβληθούν και 

φωτοαντίγραφα που θα παραμείνουν στον φάκελο προσφοράς.  

Το έργο χρηματοδοτείται από ΕΣΠΑ : Αγροτική ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι  12 μήνες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα τεύχη δημοπράτησης και να 

συμπληρώνουν την οικονομική προσφορά τους σε έντυπο σφραγισμένο που θα χορηγεί ο Δήμος 

Φαρκαδόνας, με καταβολή δέκα πέντε ευρώ (15,00 €).  

Τεύχη χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό, μέχρι και 

την 3/9/2015. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Φαρκαδόνας (τηλ.: 24333 

50019, 50020 Παναγιώτης Ράδος, Ευδοκία Παπαϊωάννου  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

 Φαρκαδόνα        12/8/2015 

Ο Δήμαρχος Φαρκαδόνας 

 

 

Αθανάσιος Μεριβάκης 

 

 

 

 

 

 


