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ΝΟΜΟΣ  ΕΒΡΟΥ                                              
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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  «Κατασκευή και συντήρηση ποτιστρών Δήμου Αλεξανδρούπολης 2018» 
 προϋπολογισμού  54.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24%) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του   Άρθρου 117 & 95 του 
Ν.4412/2016 (σχετική η με αριθμό 07/2018 μελέτη της ΔΤΥΔΑ). 

 
Σκοπός του έργου αυτού είναι  η  κατασκευή τεσσάρων νέων ποτιστρών για το πότισμα των ζώων, μία στην Τοπική Κοινότητα 
Αισύμης , μία στην Τοπική Κοινότητα Συκοράχης στην περιοχή του χωριού Κόμαρος, μία στην Δημοτική Ενότητα Αλεξ/πολης στον 
οικισμό Παλαγίας  καθώς και μία στην Τοπική Κοινότητα  Κίρκης στην περιοχή Μεταλλεία.  
Επίσης προβλέπεται η συντήρηση παλαιών υπαρχουσών ποτιστρών, από τις οποίες οι δύο βρίσκονται στην περιοχή Άβαντα ,μία 
στην περιοχή της Μαΐστρου και τέσσερις στην περιοχή του οικισμού Παλαγίας στην Δημοτική Ενότητα Αλεξ/πολης καθώς και μία 
στην Νίψα της Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης  και δύο στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Συκοράχης. 
 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

 
Το έργο θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην 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 

 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού ( Τεχνική Περιγραφή, Προμέτρηση, 
Προϋπολογισμό Μελέτης, Τιμολόγιο Μελέτης, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) και έντυπο οικονομικής προσφοράς  από την έδρα 
της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου ( Λεωφ. Δημοκρατίας 306 Αλεξ/πολη ) , μέχρι τις  28/09/2018.   

Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου είναι διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης www.alexpolis.gr 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2551350129 (κ. Καρκάνη Παρασκευή ), και 2551350271 κα Νίνα Τσαταλμπασίδου, fax επικοινωνίας 
25510 80664    
 
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις  03/10/2018  ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00  π.μ. (λήξη της υποβολής προσφορών) στο κτίριο του 

Δημαρχιακού καταστήματος, Λ. Δημοκρατίας  306,  2
ος

 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 Τετάρτη στις 10/10/2018 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 στην Α1 τάξη και άνω για 
έργα κατηγορίας Οικοδομικά και Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Υδραυλικά καθώς και Ενώσεις Οικονομικών Φορέων 
που να καλύπτουν μόνοι ο καθένας τις κατηγορίες αυτές. Επίσης γίνονται δεκτοί Οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στα 
Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για έργα κατηγορίας Οικοδομικά και Υδραυλικά ,αντίστοιχου ποσού, καθώς και ενώσεις 
αυτών που να καλύπτουν μόνοι ο καθένας τις κατηγορίες αυτές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  



ΑΔΑ: 6ΓΟΟΩΨΟ-ΧΩ0



   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. 1

 
α του Ν.4412/2016 (Α 147). 

 
   ΠΡΟΘΕΣΜΙΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι πέντε  (05) μήνες και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της 2018 ΣΑΤΑ -Έκτακτα-Ανειδίκευτα  Κ.Α. 30.7312.004 (1

η
 Αναμόρφωση 

προϋπολογισμού Δήμου Αλεξ/πολης 2018 και Αρχικό Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αλεξ/πολης 2018).   

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί  
Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική 
διακήρυξη του διαγωνισμού. 

                                        
 
 
 
                                          Ο   Δήμαρχος 

 

 

 

Ευάγγελος  Λαμπάκης 
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