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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό  επιλογής αναδόχου για την 
κατασκευή του έργου  « ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Β΄ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» 
προϋπολογισμού  24.400,00 €  (με ΦΠΑ 24%) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του   Άρθρου 117 & 95 του 
Ν.4412/2016 (σχετική η με αριθμό  7/2019  μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσίας Δόμησης). 
 

Με την μελέτη αυτή  προβλέπεται  η êáôáóêåõÞ äéêôýïõ áðïóôñÜããéóçò ôùí åðéöáíåéáêþí üìâñéùí õäÜôùí, ôα ïðïßα 
ëüãù áíôßèåôùí êëßóåùí ôïõ åäÜöïõò êáôáëÞãïõí óôï ðåñéìåôñéêü ôïé÷ßï ôïõ Â´ Êïéìçôçñßïõ áíôß íá ìåôáêéíçèïýí ðñïò ôïí 
êåíôñéêü äéÜäñïìï. 
  Éäéáßôåñï ðñüâëçìá äçìéïõñãåßôáé óôï ïéêïäïìéêü ôåôñÜãùíï 01 (äßðëá óôïí Éåñü Íáü ôùí Äþäåêá Áðïóôüëùí). Ç 

áíôéìåôþðéóç ðïõ ðñïτείνεται åßíáé ç äçìéïõñãßá ôåóóÜñùí öñåáôßùí äéáóôÜóåùò 1,5ìÝôñùí*0,7ìÝôñùí êáèáñïý áíïßãìáôïò 
åðß åäÜöïõò ôá ïðïßá óõíäÝïíôáé ìåôáîý ôïõò ìå ðëáóôéêü óùëÞíá êáé èá êáôáëýîïõí óå Ýíá ìåãÜëï êõêëéêü öñåÜôéï âÜèïõò 

ôåóóÜñùí (4) ìÝôñùí.  
            Åíôüò ôïõ êïéìçôçñßïõ èá ãßíåé ôóéìåíôüóôñùóç óå äéÜäñïìï ìÞêïõò 26 ìÝôñùí ðñïêåéìÝíïõ íá áðïìáêñõíèïýí ôá 

åðéöáíåéáêÜ ýäáôá áðü áõôþí, äßäïíôáò óùóôÞ êëÞóç και παροχετεύοντας τα επιφανειακά ύδατα στους κεντρικούς διαδρόμους 
του κοιμητηρίου, ώστε να μην λιμνάζουν.   
  ÅðéðëÝïí,  èá γίνει σύνδεση τον κεντρικού αγωγού Φ63 με σωλήνα 1/2¨ με το υπόλοιπο κάθετο δίκτυο ύδρευσης (το 
οποίο είναι ανενεργό), σε μήκος 10 μέτρων.   
  ÔÝëïò èá ôïðïèåôçèåß καινούργια «êåíôñéêÞ» συρόμενη ìåôáëëéêÞ ðüñôá åéóüäïõ ìÞêïõò 5 ìÝôñùí óôá Â' ÊïéìçôÞñéá, 
ìå áõôüìáôï ôçëå÷åéñéæüìåíï ìç÷áíéóìü ìáæß ìå ôá ðñïâëåðüìåíá áðü ôçí íïìïèåóßá åîáñôÞìáôá (öÜñï êôë), þóôå íá 

åëÝã÷åôáé τï κοιμητήριο áðü ôïõò åéóåñ÷üìåíïõò ìå ï÷Þìáôá óå áõôüí ÷þñïυς. 
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. 7/2019 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 
της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. τροποποιημένα σήμερα  με τις διατάξεις του αρθ. 43 του Ν. 4605/2019   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 κ.τ.λ. ) 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 και Τσαταλμπασίδου Νίνα  2551350271 fax 
επικοινωνίας  25510 64142. 
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ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις  19-11-2019  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. 
 Αν  για  οποιονδήποτε  λόγο  δεν  διεξαχθεί  η  δημοπρασία την  προαναφερθείσα  ημερομηνία  ή  αν  διεξαχθεί  μεν  αλλά  
δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της  Αναθέτουσας   Αρχής  
και η οποία θα γνωστοποιηθεί με fax πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν 
τεύχη του διαγωνισμού  και  την  ίδια  ώρα.  Η  ίδια  διαδικασία  μπορεί  να  επαναληφθεί  και  δεύτερη  φορά  με  τους  
ίδιους  όρους  και προϋποθέσεις.  
 
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  Υδραυλικά . Επίσης γίνονται δεκτοί 
Οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για έργα κατηγορίας 
Οικοδομικά και υδραυλικά  , 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  4 ( τέσσερις ) μήνες  και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της 2019  Κ.Α.  45.7326.003( 11η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου 
Αλεξ/πολης 2019 ).  
  
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί 
  
Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική 
διακήρυξη του διαγωνισμού. 

                                        
 
 
                                                        Ο   Δήμαρχος 
 
 
 
 
                                             ΙΩΑΝΝΗΣ  ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ  
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