
 
             

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ   17/04/2019 
ΝΟΜΟΣ  ΕΒΡΟΥ                                              
Δ Η Μ Ο Σ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                                 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.  :  11478 
Δ/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
& ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ   

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
    Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό  επιλογής αναδόχου για την 
κατασκευή του έργου  «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΡΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» 
 προϋπολογισμού  74.390,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24%) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του   Άρθρου 117 & 95 του 
Ν.4412/2016 (σχετική η με αριθμό 10/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσίας Δόμησης). 
 
   Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η ανακαίνιση των εσωτερικών χώρων δύο κτιρίων στον όρχο των οχημάτων του Δήμου 
της Αλεξανδρούπολης.  
   Στο κτίριο γραφείων, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης θα γίνει εσωτερική διαμόρφωση τριών (3) γραφείων με την 
χρήση κατά περίπτωση διπλής στρώσης ανθυγρών γυψοσανίδων. Κάθε εσωτερικό τοιχίο θα έχει ύψος 1,20 μέτρα. Σε κάθε 
νέο γραφείο που θα δημιουργηθεί, θα υπάρχει δίκτυο παροχής ρεύματος καθώς επίσης και πρίζα για σύνδεση στο 
διαδίκτυο. 
  Στο υπόγειο κτίριο, σύμφωνα με τα σχέδια, θα κατασκευαστεί αντιολισθητικό δάπεδο επιφάνειας 88 τετραγωνικών 
μέτρων. Επιπλέον, θα σοβαντιστεί τμήμα του εσωτερικού τοιχίου καθώς και της πλάκας οροφής. Τέλος θα διαχωριστεί ένας 
χώρος γραφείου εμβαδού 14,60τ.μ. με χρήση διπλής κατά περίπτωση ανθυγρής γυψοσανίδας, και θα γίνουν όλες οι 
απαραίτητες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις (τοποθέτηση ηλεκτρολογικού πίνακα, γραμμές ρευματοδότησης και internet 
κλπ.). Στην είσοδο θα κατασκευαστεί αντιολισθητική ράμπα (μεταλλική) για να μπορούν να κατεβάζουν με ασφάλεια τους 
κάδους, για επισκευή. 
   Επιπροσθέτως, με την μελέτη προβλέπεται η τσιμεντόστρωση τμήματος του όρχου των οχημάτων του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης, μέσου πάχους 18-20 εκατοστών και έκτασης 275 τ.μ. Στο τέλος της τσιμεντόστρωσης από την 
ανατολική πλευρά θα κατασκευαστεί κανάλι υδροσυλλογής βάθους 40 εκατοστών καθώς θα γίνει και τοποθέτηση σχάρας, 
παροχετεύοντας τα επιφανειακά ύδατα σε υφιστάμενο ‘’φρεάτιο’’ όπως γίνεται μέχρι σήμερα. Επιπλέον, θα τοποθετηθεί 
οπλισμός τύπου ‘’δάρινγκ’’ Τ131 καθώς και οπλισμός Φ8/15 και προς τις δύο διευθύνσεις ( ο οπλισμός θα συνεχίζει από την 
πλάκα και στην ανωδομή του τοιχίου προστασίας (ανατολική πλευρά), θα δοθούν οι κατάλληλες κλίσεις ώστε να 
παροχετεύονται τόσο τα επιφανειακά νερά της βροχής, όσο και των πλύσεων των οχημάτων μέσω του καναλιού 
υδροσυλλογής σε υφιστάμενο φρεάτιο. 
   Επιφανειακά της τσιμεντόστρωσης θα γίνει επάλειψη με αντιοξειδωτικό υλικό προστασίας. Κατά μήκος των δύο πλευρών 
ανατολικά/νότια θα κατασκευαστεί χαμηλό τοιχίο προστασίας, μήκους 17,5 μέτρων με ύψος 1 μέτρου και 22 μέτρων 
μήκους με ύψος 0,3 μέτρων αντίστοιχα, σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια. 
    Τέλος, σύμφωνα με τη μελέτη του κ. Ουσταδάκη, θα εγκατασταθεί προκατασκευασμένο αντλιοστάσιο συλλογής 
απόνερων πλύσης οχημάτων. Η αποχέτευση των πλυντηρίων θα γίνει με αντλητικό συγκρότημα μέσω καταθλιπτικού 
αγωγού στο πλησιέστερο φρεάτιο της Δ.Ε.Υ.Α.Α. σύμφωνα με τα σχέδια. Πριν από την άντληση θα τοποθετηθεί 
λιποσυλλέκτης και αμμοσυλλέκτης οι οποίοι θα καθαρίζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα από το αρμόδιο τμήμα του 
Δήμου μας. 
   Από τα στατιστικά στοιχεία του Τμήματος Διαχείρισης Οχημάτων και από τους υπολογισμούς που αφορά την αποχέτευση 
του πλυντηρίου, προέκυψε ότι η παροχή λυμάτων από την πλύση των οχημάτων είναι 6.000 κυβικά/ημέρα. 
    Η εγκατάσταση θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ελληνικού κράτους, τις υποδείξεις του 
κατασκευαστή και της επιβλέψεως καθώς επίσης και τους κανόνες της τεχνικής και της εμπειρίας, με τις μικρότερες 
δυνατές φθορές των δομικών στοιχειών του έργου και με πολύ επιμελημένη δουλειά. 
   Η διαμόρφωση του δικτύου, η διάμετρος των διαφόρων τμημάτων του και τα υλικά κατασκευής θα είναι σύμφωνα με τα 
σχέδια, ενώ παράλληλα θα τηρούνται οι διατάξεις των επισήμων κανονισμών του Ελληνικού κράτους για ‘’Εσωτερικές 





Υδραυλικές Εγκαταστάσεις’’. Οι πλαστικοί σωλήνες θα είναι σύμφωνα με τους Γερμανικούς κανονισμούς κατασκευής DIN 
8061/8062/19531. 
   Όλα τα υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου, θα πρέπει να είναι καινούρια και 
τυποποιημένα προϊόντα γνωστών κατασκευαστών που ασχολούνται κανονικά με την παραγωγή τέτοιων υλικών, χωρίς 
ελαττώματα και να έχουν τις διαστάσεις και τα βάρη που προβλέπονται από τους κανονισμούς, όταν αυτά δεν 
καθορίζονται από τις προδιαγραφές. 
   Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και τις υποδείξεις του επιβλέποντα. 
 
   
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
 
Το έργο θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην υπ’ αρ. 10/2018 μελέτη και στην 
παρούσα προκήρυξη. 
Η  διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί βάσει των διατάξεων του ν.4412/16 και σύμφωνα με το πρότυπο τεύχος 
διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας (κάτω των ορίων) για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων.  
Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι  με ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό ολογράφως και 
αριθμητικώς ανά ομάδες εργασιών στο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς της Υπηρεσίας, σύμφωνα με το Άρθρο 95 του 
4412/16.                  
 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ 
 
Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου ( Τεχνική Περιγραφή, Προμέτρηση, Προϋπολογισμό Μελέτης, Τιμολόγιο Μελέτης, Ειδική 
Συγγραφή Υποχρεώσεων) και έντυπο οικονομικής προσφοράς θα είναι διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους σε ηλεκτρονική 
μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξανδρούπολης www.alexpolis.gr 
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2551350080 (π. Απόστολος Οικονομίδης), 2551026760 κ. (Ουσταδάκης Δημήτριος),  
2551350117 (κ. Καλοπανά Ευφροσύνη), fax επικοινωνίας 25510 80664.   
 
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις  07/05/2019  ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00  π.μ. (λήξη της υποβολής προσφορών) στο 
κτίριο του Δημαρχιακού καταστήματος, Λ. Δημοκρατίας  306,  2ος όροφος, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου   
Η οικονομική προσφορά θα κατατεθεί σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο. 
Επίσης θα πρέπει να κατατεθεί και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), σύμφωνα με την παρ. 4 του 
άρθρου 79 ν. 4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.  
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άκαρπος, θα επαναληφθεί την επόμενη Τρίτη στις 14/05/2019 στον ίδιο χώρο 
και την ίδια ώρα. 
 
ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
 

 Στη δημοπρασία γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις Οικονομικών Φορέων που είναι εγγεγραμμένοι στο 
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν Α1 τάξη και 
άνω για έργα κατηγορίας Οικοδομικά και Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικά . Επίσης γίνονται 
δεκτοί Οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για έργα κατηγορίας 
Οικοδομικά και Ηλεκτρομηχανολογικά, αντίστοιχου ποσού, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  

   Οι Οικονομικοί φορείς συμμετέχουν είτε μεμονωμένα είτε ως μέλη ένωσης υπό τους όρους του άρθρου 76 του Ν.4412/2016 
(παρ.1γ) για το συγκεκριμένο έργο. 

 
   ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  
 
     Για τη συμμετοχή στο συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με 

το άρθρο 72 παρ. 1α του Ν.4412/2016 (Α 147). 
 
 

 





   ΠΡΟΘΕΣΜΙΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δώδεκα  (12) μήνες και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της 2019 ΕΚΤΑΚΤΑ -Έκτακτα-Ανειδίκευτα  Κ.Α. 30.7331.002 (1η 
Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αλεξ/πολης 2019 και Αρχικό Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αλεξ/πολης 2019).   
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί  
Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική  
διακήρυξη του διαγωνισμού. 
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Ευάγγελος  Λαμπάκης 

 




