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Σιάτιστα,   09-06-2015 
Αρ. πρωτ.:            9994 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
1. Ο Δήμος Βοΐου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΤΟΥ Δ. ΒΟΪΟΥ» με προϋπολογισμό διακόσιες 
ενενήντα χιλιάδες ευρώ (290.000,00€). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) 
εργασίες Οικοδομικών έργων, με προϋπολογισμό 234.469,01€ (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 τα γραφεία του Δήμου κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μέχρι και 
την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2015. Εναλλακτικά, τα τεύχη δημοπράτησης –πλην της οικονομικής προσφοράς- 
μπορούν να παραληφθούν μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου όπου δημοσιεύονται (www.dimosvoiou.gr). 
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. υπόδειγμα τύπου Β 
και έχει εγκριθεί με την υπ’ αρίθμ. 76/2015 απόφαση Οικονομικής επιτροπής Δήμου Βοΐου. 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24653-50205 / 24653-50210, FAX επικοινωνίας 24650-71045. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 14 Ιουλίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ. στο Δημοτικό 
Κατάστημα Ασκίου και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι του ενιαίου ποσοστού εκπτώσεως σε 
ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) του άρθρου 5 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 

4. 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 Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οικοδομικών.  
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. 
δ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην Α2 τάξη και άνω του Μ.Ε.Ε.Π. για 
έργα κατηγορίας Οικοδομικών, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) 
(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους τεσσάρων 
χιλιάδων επτακοσίων δεκαπέντε ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (4.715,45€) και ισχύ τουλάχιστον 
διακοσίων  δέκα (210) ημερολογιακών ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος 
ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από έσοδα του Ιδρύματος Μιχαήλ και Αλεξάνδρας Κουκουλίδου. 
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βοΐου. 
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