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Ο Δήμος Αρριανών, διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου 
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ-ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΦΙΛΛΥΡΑΣ»  με προϋπολογισμό 199.932,21 € 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016 (Α’ 147) .

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών.
α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑ με προϋπολογισμό   92.760,45 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα )
β) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό   30.892,78  € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα )
γ) κατηγορία ΠΡΑΣΙΝΟΥ με προϋπολογισμό 28.510,57 €  (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα)
Παρέχεται  η με ηλεκτρονικό μέσο ελεύθερη, άμεση, πλήρης και δωρεάν πρόσβαση των ενδιαφερομένων στη συγγραφή 
υποχρεώσεων και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης,  στην ηλεκτρονική διεύθυνση  www.  arriana  .g  r  .  Oι ενδιαφερόμενοι 
μπορεί  ακόμα,  να  λάβουν  γνώση των  εγγράφων της  σύμβασης  στα  γραφεία  της  αναθέτουσας  αρχής  (οδός  ΦΙΛΛΥΡΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ – 69300 ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με  
δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον 
τα ζητήσουν έγκαιρα (έως την Τρίτη  05-09-2017)  και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, τη δαπάνη 
της  ταχυδρομικής  αποστολής  τους.  Η  αναθέτουσα  αρχή  αποστέλλει  τα  ζητηθέντα  στοιχεία  μέσω  των  Ελληνικών 
Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους  
στον ενδιαφερόμενο
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την Τετάρτη  6 Σεπτεμβρίου 2017i οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους 
προσφέροντες  που  συμμετέχουν  στη  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  συμπληρωματικές  πληροφορίες  σχετικά  με  τις  
προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 08/09/2017.
 Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο πρότυπο τεύχος διακηρύξεων της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 
(ΦΕΚ 4269 Β /30-12-2016) 
Πληροφορίες  στο  τηλέφωνο  25313-52828 FAX επικοινωνίας  25313-52826 ,  αρμόδιος  υπάλληλος  για  επικοινωνία 
Χαυτοπούλου Ελένη.

Ο  διαγωνισμός  θα  διεξαχθεί  στις  12  Σεπτεμβρίου  2017 ημέρα  Τρίτη και  ώρα  10  π.μ. (ώρα  λήξης  επίδοσης 
προσφορών)  από  την  αρμόδια  επιτροπή,  στην  αίθουσα  ΔΣ  στο  Δημοτικό  Κατάστημα  Φιλλύρας,  Φιλλύρα  69300,  
Ελλάδα NUTS GR113. 

 Το  σύστημα υποβολής των προσφορών είναι  το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά την παρ.2α του  
άρθρου 95, του Ν.4412/2016.

 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην Α2  τάξη  και άνω 
για έργα  στην κατηγορία  ΟΔΟΠΟΙΪΑ  ή αναβάθμιση δύο (2)  Α1 για έργα στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑ  και στην Α1 τάξη και 
άνω για έργα  στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  ii και στην Α1 τάξη και άνω για έργα  στην κατηγορία ΠΡΑΣΙΝΟΥ  και που είναι 
εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλοςτης Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται  
από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω  
Συμφωνίας, καθώς και
δ)  σε  τρίτες  χώρες  που δεν  εμπίπτουν  στην  περίπτωση γ΄  της  παρούσας  παραγράφου  και  έχουν  συνάψει  διμερείς  ή 
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε  
περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη  
ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης.

http://www.arriana.gr/
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Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους  3.224,71 € και ισχύ τουλάχιστον έξι 
μηνών και τριάντα ημερών από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, ήτοι έως την 12-4-2018. Η εγγυητική επιστολή θα 
απευθύνεται προς τον Δήμο Αρριανών.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες .

Το έργο χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό του 2017 και Κ.Α. 15.7322.09, πιστώσεις : 

• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  «ΑΣΤΙΚΗ  ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ  2012-2015»  του  ΠΡΑΣΙΝΟΥ  ΤΑΜΕΙΟΥ  ποσό  196.568,12  €  (Απόφαση 

ένταξης  με αρ.πρωτ. 4466/6-11-2015) και 

• Δήμο Αρριανών ποσό 3.364,09 € iii  (Απόφαση 70/2017 Δ.Σ. «3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2017»)

με κωδικό Κ.Α.  15.7322.09 για το έτος 2017 συνολικού ποσού 199.932,21 € .

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

Φιλλύρα   31/7/2016

Ο Δήμαρχος Αρριανών

ΑΜΕΤ  ΡΙΤΒΑΝ

Α. Τοιχοκόλληση 
Β. Ανάρτηση στην ιστοσελίδα 
του Δήμου Αρριανών. 
Γ. Να δημοσιευτεί μια φορά 
με γραμματοσειρά επτά (7) 
στιγμάτων και με διάστιχο 
8.5 στιγμών χωρίς πλαίσιο (σύμφωνα με την 
αριθμ. 2/82452/0020/2008 
(ΦΕΚ 2441 τ.Β/2-12-2008) 
στις εφημερίδες: 
1) «ΧΡΟΝΟΣ» 
2) «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ» 
3)  «ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ» 
4) «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ»
5) «ΛΟΓΟΣ»
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i Συμπληρώνεται από την  Αναθέτουσα Αρχή με σαφήνεια συγκεκριμένη ημερομηνία (  “εγκαίρως,  ήτοι  ως την...  ),  προς αποφυγή οιασδήποτε σύγχυσης και αμφιβολίας.
ii Κατ’  αντιστοιχία  με  τα ουσιώδη  χαρακτηριστικά  του  έργου  σύμφωνα με το  άρθρο 11 της παρούσας  (αναφέρεται  η  κατηγορία ή οι κατηγορίες στις οποίες εμπίπτει το έργο σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 3669/2008 και τους ειδικότερους  όρους του άρθρου 76 ν. 4412/2016).
iii Όταν  πρόκειται  για  συγχρηματοδοτούμενο  από  την  Ε.Ε.  έργο,  τούτο  να  αναγράφεται  στη Διακήρυξη και ειδικότερα να αναγράφεται ο τίτλος της Πράξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου είναι ενταγμένο το δημοπρατούμενο έργο, καθώς και τα ποσοστά συγχρηματοδότησης της δαπάνης του έργου από εθνικούς και  ενωσιακούς πόρους (με αναφορά στο διαρθρωτικό ταμείο).  Επίσης,  η σχετική συμπλήρωση ακολουθεί  τη διακριτή  ορολογία  Συλλογικές  Αποφάσεις  (  ΣΑ )  έργων   ή  ΚΑΕ,  ανάλογα  την  πηγή  χρηματοδότησης  (ΠΔΕ  ή  Τακτικός  προϋπολογισμός). Για το ζήτημα της  ανάληψης δαπανών δημοσίων επενδύσεων,  βλ. και άρθρο 5 του π.δ. 80/2016.
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