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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 
1. Ο Δήμος Ωραιοκάστρου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου 
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ», με 
προϋπολογισμό 421.130,25 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό 267.212,70 € (δαπάνη εργασιών, 
ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) & κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με 
προϋπολογισμό 75.169,62 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα 
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού 
(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της τεχνικής υπηρεσίας,         
Β. Γεωργίου 23 & Τραπεζούντος  Ωραιόκαστρο, μέχρι τις 23/04/2015. Η διακήρυξη του 
έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β 
και την κατευθυντήρια οδηγία 6 της ΕΑΑΔΗΣΥ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2313304010, 
FAX επικοινωνίας 2313304039, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Θεοδοσιάδης 
Αντώνιος. 
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 28/04/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 και το 
σύστημα υποβολής προσφορών είναι, επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες 
τιμών, σε ακέραιες τιμές, με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, του 
άρθρου 7 του π.δ 609/1985. 
4.Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε 
κοινοπραξία εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και  τάξεις του 
έργου, ήτοι τάξη  A2  και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & τάξη  Α1  και άνω 
για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που 
αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά 
και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 
6.847,65 € και ισχύ που θα υπερβαίνει κατά τριάντα (30) ημέρες τον προδιαγραφόμενο 
χρόνο ισχύος των προσφορών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος 
ισχύος των προσφορών είναι έξι  (6) μήνες. 
6. Το έργο χρηματοδοτείται για ποσό 380.000,00 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»(αριθ. ενάρ. έργου με κωδικό MIS 434013)  
και για ποσό 41.130,25 € από πιστώσεις του Δήμου Ωραιοκάστρου. 
Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο σε ποσοστό 30%. 
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 
Ωραιοκάστρου.                                                                                                                                                                                                       
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