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Ημερομηνία:  28/07/2016 

ΕΡΓΟ: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ    
ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΠΑΡΟΧΩΝ» 

 

       ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 

 

  

ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΗΗΠΠΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΔΔΙΙΑΑΚΚΗΗΡΡΥΥΞΞΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΕΕΡΡΓΓΟΟΥΥ  
 

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (ΔΕΤΕΠΑ), προκηρύσσει ανοιχτό 

διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:   

  

«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΠΑΡΟΧΩΝ»  

 

Προϋπολογισμού 1.094.300,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), 

 

 Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης του έργου που ανέρχεται σε 1.094.300,00Ευρώ και αναλύεται σε: 

Δαπάνη Εργασιών 625.207,21€, στην κατηγορία «Ηλεκτρομηχανολογικά».  

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.)  112.537,30€ 

Απρόβλεπτα (ποσοστό 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 110.661,68€, που αναλώνονται 

σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 57 παρ. 3  ν. 3669/08,  

Αναθεώρηση 34.093,81€ 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 211.800,00€  

Το έργο θα εκτελεστεί από ιδίους πόρους. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα  τύπου  Β. Η οικονομική προσφορά των 

διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08. Κάθε 

διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι 

η χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 26 του ν. 3669/08. 

Το έργο θα εκτελεστεί εντός των ορίων του Δήμου Αμυνταίου, στο Νομό Φλώρινας. 

Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση δικτύων διανομής και παροχών καταναλωτών τηλεθέρμανσης για την 

διασύνδεση νέων καταναλωτών. Περιλαμβάνονται εργασίες εκσκαφής στους οικισμούς Αμυνταίου, Φιλώτα & 

Λεβαίας για την υπόγεια τοποθέτηση προμονωμένων χαλύβδινων ηλεκτροσυγκολλητών αγωγών συνολικού μήκους 

αγωγών περίπου 9700m (μήκος ορύγματος ≈ 4850m). Τονίζεται ότι η ονομαστική πίεση σχεδιασμού ολόκληρου του 

έργου είναι η πίεση 25 bar και η θερμοκρασία σχεδιασμού η θερμοκρασία 130οC.Περιλαμβάνονται οι εργασίες 

ηλεκτροσυγκόλλησης των προαναφερόμενων αγωγών, εγκιβωτισμού με άμμο, επιχώσεων και αποκαταστάσεων 

των τελικών επιφανειών σύμφωνα με τα τεύχη και τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 

Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα της υπηρεσίας, μέχρι τις 18/08/2016, ημέρα Πέμπτη καταβάλλοντας 50€ (με 

ΦΠΑ). Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23860-23125 FAX: 23860-20065 αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία 

Τσομπανοπούλου Μαρία. 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 23/08/2016, ημέρα 

Τρίτη.  Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. 

mailto:detepa@otenet.gr
http://www.detepa.gr/


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 ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., 

εφόσον ανήκουν στην 2η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. 

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.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , 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 Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό 

μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2 γ. 

περ. ββ) του ν. 4281/2014 (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 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, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της 

επιχείρησης και της κοινοπραξίας. 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.  

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη 1η του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω 

κοινοπραξίας). 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού   σχήματος. Κατά τα 

λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 

κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους , κατά τους όρους του άρθρου 

24 του ν,3669/08, εγγυητικές επιστολές συμμέτοχης, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επι του προϋπολογισμού της 

υπηρεσίας ,χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ., ητοι στο ποσό των 17.650,00€ με ισχύ τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και 30 

ημερών από την ημερομηνία δημοπράτησης. 

              Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 157 

παρ. 1 β) του Ν. 4281/2014 και το άρθρο 35 του ΚΔΕ, στον βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό, το ύψος της 

οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 

     Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές από την υπηρεσία, πρέπει να 

απευθύνονται στην αρχή που διεξάγει τον διαγωνισμό, ή στον φορέα κατασκευής ή στον κύριο του έργου, να 

αναφέρουν σαφώς τα στοιχεία της επιχείρησης υπέρ της οποίας παρέχονται, τον τίτλο του έργου, το ποσό για 

το οποίο παρέχεται η εγγύηση και τον χρόνο ισχύος, όπως αυτά προβλέπονται στη διακήρυξη, επιπλέον δε να 



περιλαμβάνουν παραίτηση του εγγυητή από το δικαίωμα διζήσεως και υπόσχεση για την απροφάσιστη 

καταβολή του ποσού, εντός πέντε (5) ημερών από την ημέρα λήψεως της σχετικής ειδοποιήσεως.  

     Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι πάντοτε κοινές υπέρ όλων των 

μελών της, όπως ορίζεται στο άρθρο 39 παρ. 1 του ΚΔΕ. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι  εννιά (9) μήνες από την ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τριακόσιες (300) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα 

υπογραφής της σύμβασης 

Δεν προβλέπεται η χορήση  προκαταβολής.  

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της ΔΕΤΕΠΑ. 

 

 

 

ΑΑΜΜΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙΟΟ,,  2288//0077//22001166  

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΤΕΠΑ 

ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 


