
                                     Αναρτητέο στο ∆ιαδίκτυο           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      ΝΑΙ           ΟΧΙ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ                           
Γ.∆. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ                                  Γρεβενά,      18–5–2016    
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ              Αριθ. Πρωτ.:64354/453  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
 

Πληροφ: Παπαθεοδώρου Αλεξία 
Ταχ.∆/νση : Τέρµα Κ. Ταλιαδούρη 
Τ.Κ.  51100  Γρεβενά 
Τηλέφωνο : 24623-53255       
 
                                                     ΠΡΟΣ :   Την εφηµερίδα: 

                                           

                                                                    1) ΠΡΩΪΝΗ  
                                                          Μητροπόλεως 3 – Τ.Κ.51100 - Γρεβενά 

                     

        

ΘΕΜΑ :   ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ του έργου 
 

                   «ΚΟΠΗ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙ∆ΩΝ ΣΤΟ 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2016 » 

 
Παρακαλούµε να δηµοσιεύσετε την συνηµµένη περίληψη διακηρύξεως µία (1) φορά µόνο 

µέχρι και την 30 - 5 - 2016. 
Η καταχώρηση θα γίνει σύµφωνα µε την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και 

Οικονοµικών και Επικρατείας αριθ. 2/82452/0020/2008 (ΦΕΚ 2441 τ. Β/2-12-2008). 

Ισχύει το τιµολόγιο του ∆ηµοσίου, όπως καθορίζεται σχετικά στην πιο πάνω απόφαση, 

όπου καθορίζεται και ο χώρος στα χιλιοστά κ.λ.π. 

 
Συνηµµένα: 
Περίληψη διακήρυξης δηµοπρασίας  

                                                                                             Ο ∆/ντής Τεχν. Έργων 
  
 
 
                                                                                               Ευαγγελόπουλος Κων/νος 
                                                                                                     Πολιτικός Μηχ/κός 
ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
 

1. Σύνδεσµο Εργοληπτών Ν. Γρεβενών 
   

2. ∆/νσεις Τεχνικών Έργων 
   α) Καστοριάς  - Τ.Κ.  52100 

   β) Φλωρίνης  -  Τ.Κ.  53100 

   γ) Κοζάνης   - Τ.Κ. 50100 

   

   Με την παράκληση να αναρτήσουν τη συνηµµένη 

   Περίληψη ∆ιακήρυξης στον πίνακα δηµοσίευσης 

   της Υπηρεσίας τους.  

 

 

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 
1. Φάκελο εργολαβίας 
2. Χρονολογικό αρχείο 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Γρεβενά,18/5/2016 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ                                                           Αρ. Πρωτ.:64354/453  
ΓΕΝΙΚΗ ∆)ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ   
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                
                                       
Tαχ. ∆/νση   : ∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ «Κ.Ταλιαδούρης»  

                     T.K.511 00-Γρεβενά                                                         
Πληροφορίες: Aλεξία Παπαθεοδώρου                                
Τηλέφωνο    : 24623 53 255 

Fax:                24623 53 239                                                   
 

                                                 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

H ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών διενεργεί πρόχειρο δηµόσιο µειοδοτικό 

διαγωνισµό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΚΟΠΗ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 
ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙ∆ΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ O∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ», 
προϋπολογισµού 70.000,00 ΕΥΡΩ (εκ των οποίων 928,22 Ευρώ για αναθεώρηση, 13.089,43 Ευρώ για 
Φ.Π.Α. και 7.425,81 Ευρώ για Γ.Ε. ΚΑΙ Ο.Ε). 

 

     Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού από τη ∆/νση 

Τεχνικών Έργων Π.Ε. Γρεβενών (∆/νση Τέρµα Κ. Ταλιαδούρη 51100) µέχρι τις 09-6-2016 ηµέρα Πέµπτη. 
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύµφωνα µε την αρ. 67/2015 Απόφαση της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. (ΦΕΚ 

664/21-4-2015) περί έκδοσης αναθεωρηµένων προτύπων διακηρύξεων συµβάσεων δηµοσίων έργων. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24623 53255, FAX επικοινωνίας 24623 53239, αρµόδιος  υπάλληλος κα 

Παπαθεοδώρου Αλεξία ή στο τηλέφωνο της Γραµµατείας 24623 53238, αρµόδια υπάλληλος κα Φαρµάκη 

Ανθούλα. 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 14-6-2016 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.µ. (λήξη επίδοσης 
προσφορών) στο γραφείο της ∆.Τ.Ε. Π.Ε. Γρεβενών αριθµ. 477, και το σύστηµα υποβολής προσφορών είναι 

µε Ενιαίο Ποσοστό  Έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν.3669/2008. 

Στο διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετάσχουν 

Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:   
 

α1. Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη 

Γ.Γ.∆.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ  

α2.   Επιχειρήσεις εγγεγραµµένες στα Νοµαρχιακά Μητρώα αντίστοιχης κατηγορίας. 

 
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 ∆ηµόσιες Συµβάσεις 

(Σ.∆.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

1
, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Κ∆Ε 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.  
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                   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 ∆ηµοσίων Έργων. 

 

Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.138,21  ΕΥΡΩ 

και ισχύ τουλάχιστον µέχρι 13-1-2017. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) µήνες. 
 
Το έργο είναι ενταγµένο στο Π∆Ε , ΣΑΕΠ 041 Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ (2008ΕΠ04100000)   έτους 2016. 
 

 ∆εν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο σύµφωνα µε το Νόµο 4072/2012. 

 

Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης της δηµοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής , βαρύνουν σε κάθε 

περίπτωση τον εργολάβο που ανακηρύχθηκε ανάδοχος και εισπράττονται µε τον πρώτο λογαριασµό του 

έργου. 

 

 Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από τη Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας. 

 

 

 

 

 

                                                                                               Γρεβενά , 18-5-2016 

                                                                                           Ο Περιφερειάρχης  ∆. Μακεδονίας 

 
 
 
                                                                                                      Θεόδωρος Καρυπίδης  
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