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Ο ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ 
 

Προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό ανοικτής δημοπρασίας με το σύστημα 
προσφοράς με ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ  ΠΟΣΟΣΤΑ  ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ, σύμφωνα με το N. 
4412/2016 καθώς και τους όρους διακήρυξης της εγκεκριμένης μελέτης για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου :  
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ». 
Προϋπολογισμού ΕΥΡΩ: 1.217.175,80 €  και χρηματοδότηση  από το Ε.Π. Κεντρική 
Μακεδονία. 
Η δαπάνη αναλύεται σε: 
Δαπάνη Εργασιών 895.895.90 € 
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 161.261,26 € 
Απρόβλεπτα ( ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 
158.573,57 € 
Αναθεώρηση 1.445,07 € 
Ο Διαγωνισμός θα γίνει θα γίνει την 04/07/2017 ημέρα Τρίτη & ώρα 10,00 π.μ. (λήξη 
επιδόσεως  προσφορών) στα γραφεία  που βρίσκονται στο Δημαρχείο στην Σκύδρα ή σε 
περίπτωση μη διενέργειας της κατά την παραπάνω ημερομηνία θα γίνει σε ημερομηνία που 
θα ορίσει με πράξη η Προϊσταμένη Αρχή.  
Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή Κοινοπραξίες 
εργοληπτικών επιχειρήσεων που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, για έργα  
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σύμφωνα με το Ν.4412/2016. 
Ακόμα γίνονται δεκτές Αλλοδαπές επιχειρήσεις προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ε.Ε. 
που είναι εγγεγραμμένες στους επίσημους καταλόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών των 
χωρών τους, όπως αναφέρονται στο άρθρο 25 του Π.Δ. 334/2000 για αντίστοιχη κατηγορία 
και δυναμικότητα όπως απαιτείται από τις επιχειρήσεις στο ΜΕΕΠ. 

Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) 
(Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης 
κατηγορίας.  
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Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν: 
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στην δημοπρασία 24.344,00 ΕΥΡΩ η οποία πρέπει να 
απευθύνεται προς τον Δήμο Σκύδρας με  χρόνο ισχύος όχι μικρότερο των διακοσίων δέκα 
(210) ημερολογιακών ημερών. 
2. Ανοικτό φάκελο με τα δικαιολογητικά και βεβαιώσεις που προβλέπει η διακήρυξη και οι 
ισχύουσες διατάξεις για την συμμετοχή στις δημοπρασίες των δημοσίων έργων, στον οποίο 
θα περιέχονται κατά τον νόμο, προβλεπόμενα μηχανόσημα. 
3. Κλειστό φάκελο οικονομικής προσφοράς. 
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ΔΩΔΕΚΑ (12) μήνες 
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Οικονομική Επιτροπή.  
Σχετικές πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία του Δημαρχείου, όλες τις εργάσιμες ημέρες. 
Τα έντυπα προσφοράς και τα υπόλοιπα  τεύχη θα διατίθενται από την Υπηρεσία μέχρι και 
την Πέμπτη 29/06/2017 (Αρμόδιος: κ. Σιδηρόπουλος Γρηγόρης Τηλέφ. 23813 51-853).   
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