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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Αλμωπίας
Προκηρύσσει
τη με συνοπτικό διαγωνισμό δημοπρασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου με
τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
ΠΡΟΜΑΧΩΝ», Προϋπολογισμού – 16.593,75 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με
τις διατάξεις α) του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και β) τους όρους της διακήρυξης
του έργου και καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες και εμπειροτέχνες (Οικονομικούς φορείς) να
υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου, λαμβάνοντας υπόψη τη
αρ. 31/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας, που αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, να καταθέσουν τις σφραγισμένες προσφορές τους στο Δημοτικό
Κατάστημα Αριδαίας, έως 11/10/2017 και ώρα 10:00 π.μ.
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η συντήρηση του δημοτικού σχολείου καθώς και του
νηπιαγωγείου που βρίσκονται στην Τ.Κ. Προμάχων του Δήμου Αλμωπίας.
Στα παραπάνω σχολικά κτίρια υπάρχουν φθορές στα επιχρίσματα λόγω υγρασίας και παλαιότητας.
Για το λόγω αυτό απαιτείται η καθαίρεση αυτών σε κάποια σημεία και η αποκατάστασή τους με
επισκευαστικά κονιάματα. Πριν το χρωματισμό χρειάζεται αποκατάσταση της επιφάνειας του
επιχρίσματος (αφαίρεση των ανωμαλιών, καθαρισμός, λείανση με γυαλόχαρτο κλπ). Ο χρωματισμός
αφορά τόσο σε εξωτερικές όσο και εσωτερικές επιφάνειες των σχολικών κτιρίων. Επίσης, θα γίνουν
εργασίες επιστρώσεων στηθαίων (πεζουλιών) με μάρμαρο στα τμήματα που λείπουν ή είναι σπασμένα,
επενδύσεις τοίχων σε ορισμένα τμήματα των wc-xωλ (στους νιπτήρες θα μπουν πλακάκια) με κεραμικά
πλακίδια καθώς και εργασίες επισκευής των υδρορροών και ελαιοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες και αρχίζει από την
ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης του έργου ανέρχεται σε – 16.593,75 – Ευρώ και αναλύεται σε:
Δαπάνη Εργασιών – 9.861,50 – Ευρώ.
Γενιά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+ Ο.Ε. 18%) – 1.775,07– ευρώ.
Απρόβλεπτα (15% ) – 1.745,49 – Ευρώ.
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (24%) – 3.211,69 – Ευρώ.
Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

α.Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην
Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.
β.Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Περιφερειακά Μητρώα
(Εμπειροτέχνες) για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ για ποσό ίσο ή μεγαλύτερο του
προϋπολογισμού του έργου άνευ ΦΠΑ (13.382,06 €).
γ.Οικονομικοί φορείς προερχόμενοι από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγγεγραμμένοι
στους επίτιμους καταλόγους εγκεκριμένων οικονομικών φορέων της χώρας προέλευσης.
δ.Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων (Ενώσεις Οικονομικών Φορέων) εγγεγραμμένων
στην κατηγορία του έργου που δημοπρατείται.

Τόσο το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους όσο και τα
τεύχη δημοπράτησης διατίθενται από την Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ του ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ, Πλατεία Αγγελή Γάτσου, Τ.Κ. 58400 Αριδαία,
Πληροφορίες Μήτκα Ασημένια, Τηλ. 23843 50257 & fax 23840 21226. Επίσης τα τεύχη της διακήρυξης
(πλην του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς το οποίο οφείλουν οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν από την

Υπηρεσία) είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλμωπίας (www.dimosalmopias.gov.gr)
Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό μέχρι
και την 10/10/2017, μία ημέρα πριν την διεξαγωγή της δημοπρασίας. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα
χορηγούνται το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης
χορήγησης.
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