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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             ΣΟΥΦΛΙ  8-10-2013 
ΝΟΜΟΣ  ΕΒΡΟΥ                                                                        Αρ. Πρωτ. 19525 
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ   
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 54 /2013  
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 
1. Ο Δήμαρχος Σουφλίου διακηρύσσει την με ανοικτό διαγωνισμό  επιλογή αναδόχου για την 
κατασκευή του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ  ΣΟΥΦΛΙΟΥ» με το 
σύστημα προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο 
τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους 
ποσοστών έκπτωσης (σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 
(ΚΔΕ). Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α του έργου είναι: 179912 και ο κωδικός ΣΑ: 082/8. 
2. Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης του έργου ανέρχεται σε 545.000,00 € μαζί με το 
Φ.Π.Α.(23 %), Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 438.215,33 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και 
απρόβλεπτα) και  η χρηματοδότησή του προέρχεται από το Πρόγραμμα Αγροτικής 
Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ)  2007-2013 Άξονας 4 Leader και συγχρηματοδοτείται με 
95% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α και με 5% από Εθνική Δαπάνη.  
3. Τόπος εκτέλεσης έργου: Οικισμός Σουφλίου του Δήμου Σουφλίου (εντός οικισμού). 
4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το Ν. 3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της 
νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ)και τις διατάξεις Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. 
(Φ.Ε.Κ. Α’ 25/86), το άρθρο 27 του Ν. 2166/93 για κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕΔΕ (Φ.Ε.Κ. Α’ 
137/24-8-93). Επίσης ισχύουν οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες 
κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές 
διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά  τεύχη της 
παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική 
εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω 
και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω, όπως αυτά θα ισχύουν κατά την ημερομηνία 
αποστολής της Διακήρυξης για δημοσίευση  στον Ελληνικό Τύπο. Το κριτήριο ανάθεσης της 
σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή. 
5. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 29 Οκτωβρίου 2013 , ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. [λήξη 
επίδοσης προσφορών] στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Σουφλίου , οδός 
Βασ. Γεωργίου ΙΙ 180  μπροστά σε αρμόδια Επιτροπή διαγωνισμού  
6. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:  

    Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:   
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη 

Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 1
η
,2

η
 ή 3

η τάξη για έργα 
κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, εντός νομού ή στην 1 η

 ή 2
η
 τάξη για έργα κατηγορίας 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, εκτός νομού.  
β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που  έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα 
οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις 
καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια 
με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

 

 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) 
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(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.  

 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών 
των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 
(ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα 
προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και 
δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% 
του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται 
στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.  

             Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός 
κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές 
επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή  της παρ. 9 του 
άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι 
ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για 
την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

 
7. Η Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε οκτώ  χιλιάδες επτακόσια εξήντα 
τέσσερα ευρώ και τριάντα  ένα λεπτά (8.764,31 €), ήτοι 2% επί του προϋπολογισμού, πλην 
ΦΠΑ και αναθεωρήσεων, η οποία θα απευθύνεται προς το Δήμο Σουφλίου και με ισχύ 
τουλάχιστον 6 (έξι) μηνών και 30 ημερών από την ημερομηνία δημοπράτησης. 
8. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 
9. Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται σε δέκα (10) μήνες.  
10. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό (κατά τη 
διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) για διάστημα έξι  μηνών από την 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 
Σουφλίου. 
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία του Δήμου Σουφλίου και στα τηλ  
2554350131  και 50130, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
 
                                                                                     ΣΟΥΦΛΙ,   8-10-2013 
 
                                                                                              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 
 
                                                                            

                 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ                     
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