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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Αρ. Πρωτ. : 7147/10-03-2015
ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΗ
ΕΤΡΨΠΑΙΚΟ ΓΕΨΡΓΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ
ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
(ΕΓΣΑΑ)

4η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (2007-2013)
ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 2007 –
2013» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 «ΠΡΟΕΓΓΙΗ LEADER»

ΜΕΣΡΟ 413: ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΨΗ / ΔΙΑΥΟΡΟΠΟΙΗΗ
Η πίςτωςη προέρχεται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη τησ Ελλάδασ 2007 - 2013" με
ποςοςτό ςυγχρηματοδότηςησ 95% από το Ε.Γ.Σ.Α.Α. και 5% από Εθνική Δαπάνη (Αριθμόσ
ΑΕ082/08280000)
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΦΑΙΑ
ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ
ΠΕΡΙΛΗΧΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ
Ο Δήμοσ Αιγιάλειασ διακηρύττει ότι την 7 η του μηνόσ Α π ρ ι λ ύ ο υ του ϋτουσ 2015 ημϋρα Σ ρ ύ τ η
και ώρα 10:00 π.μ. (λόξη παρϊδοςησ των προςφορών) ςτα γραφεύα τησ Διεύθυνςησ Σεχνικών
Τπηρεςιών του Δόμου Αιγιαλεύασ, οδόσ Νικ. Πλαςτόρα 11, θα διεξαχθεύ με Πρόχειρο Διαγωνιςμό με το
ςύςτημα: Προςφορά με επί μέρουσ ποςοςτά έκπτωςησ, του ϊρθρου 6 του Ν.3669/08, πϊνω ςε
ςυμπληρωμϋνο ϋντυπο οικονομικόσ προςφορϊσ τησ υπηρεςύασ, για την καταςκευό του ϋργου με τύτλο:
«Επιςκευή παλαιού ςχολείου και αποπεράτωςη κτηρίου ςτον προαύλιο χώρο του, τησ T.K.
Διγελιωτίκων Δήμου Αιγιαλείασ και μετατροπή του ςε κέντρο πολιτιςτικήσ και μορφωτικήσ
δραςτηριότητασ».
Ο κωδικόσ Ο.Π..Α.Α. του ϋργου εύναι: 180405 και πρόκειται για ϋργο με τύτλο «Επιςκευή παλαιού ςχολείου
και αποπεράτωςη κτηρίου ςτον προαύλιο χώρο του, τησ T.K. Διγελιωτίκων Δήμου Αιγιαλείασ και
μετατροπή του ςε κέντρο πολιτιςτικήσ και μορφωτικήσ δραςτηριότητασ».
Σο ϋργο ςυντύθεται από την ακόλουθη κατηγορύα εργαςιών: α)κατηγορύα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΨΝ, με προώπολογιςμό
30.227,58 € (δαπάνη εργαςιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)
Ο ςυνολικόσ προώπολογιςμόσ του ϋργου ανϋρχεται ςτο ποςό των 30.227,58 ΕΤΡΨ (χωρίσ αναθεώρηςη
και Υ.Π.Α.) και ςτο ποςό των 38.296,00 ΕΤΡΨ (με αναθεώρηςη και Υ.Π.Α.).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λϊβουν γνώςη, να παραλαμβϊνουν τα ςυμβατικϊ τεύχη του διαγωνιςμού
(Διακόρυξη, υγγραφό Τποχρεώςεων κ.λ.π.) από τα γραφεύα τησ Διεύθυνςησ Σεχνικών Τπηρεςιών του
Δόμου Αιγιαλεύασ, οδόσ Νικ. Πλαςτόρα 11, μϋχρι τισ 06-04-2015. Πληροφορύεσ ςτο τηλϋφωνο 26910-25555
(εςωτ. 132), αρμόδιοσ υπϊλληλοσ κ. Βαςύλειοσ Δρύλλησ.
Για λόγουσ οικονομύασ, τα τεύχη δημοπρϊτηςησ θα διατύθενται και ςε ηλεκτρονικό μορφό ςτην ιςτοςελύδα του
Δόμου Αιγιαλεύασ www.aigialeia.gov.gr. (εγκ.26/2011 – ΑΔΑ:45β1-Χ3Ξ), ενώ το ϋντυπο οικονομικόσ
προςφορϊσ θα διατύθεται από τη Δ/νςη Σεχνικών Τπηρεςιών του Δόμου Αιγιαλεύασ ςε πρωτότυπη μορφό.
Η διακόρυξη του ϋργου ϋχει ςυνταχθεύ κατϊ το εγκεκριμϋνο από τον υπουργό ΠΕΦΨΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.
το διαγωνιςμό δικαιούνται να ςυμμετϊςχουν:
1. Μεμονωμένεσ εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ:
α. Εγγεγραμμένεσ ςτο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήςεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρεύται ςτη Γ.Γ.Δ.Ε. του
ΤΠ.Τ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόςον ανόκουν ςτην Α1 και άνω τάξη για ϋργα κατηγορύασ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΨΝ (προώπολογιζόμενη
δαπϊνη οικοδομικών εργαςιών με Ο.Ε. + Γ.Ε. και απρόβλεπτα : € 30.227,58)., ό εγγεγραμμϋνεσ ςτα Μητρώα
Περιφερειακών Ενοτήτων (ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτα ϊρθρα 105 και 106 του ΚΔΕ))
β. Προερχόμενεσ από κράτη - μέλη τησ Ε. Ε. ό του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου (Ε.Ο.Φ.) ό από κρϊτη που
ϋχουν υπογρϊψει την ςυμφωνύα για τισ Δημόςιεσ υμβϊςεισ (.Δ..) του Παγκόςμιου Οργανιςμού Εμπορύου
(Π.Ο.Ε.), ςύμφωνα με τα οριζόμενα από το ϊρθρο 21, παρ. 1, εδαφ. β & γ τησ Διακόρυξησ.
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2. Κοινοπραξίεσ Εργοληπτικών Επιχειρόςεων ςύμφωνα με το ϊρθρο 21 παρ. 2 & 3 τησ Διακόρυξησ.
3. Κάθε εργοληπτική επιχείρηςη ςυμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ωσ μέλοσ ενόσ κοινοπρακτικού ςχήματοσ,
ςύμφωνα με τα οριζόμενα από το ϊρθρο 21, παρ. 5 τησ Διακόρυξησ.
Εγγύηςη ςυμμετοχόσ ςτον διαγωνιςμό ορύζεται ςε 2% επύ του προώπολογιςμού του ϋργου χωρύσ το
Υ.Π.Α. δηλαδό 622,70 ΕΤΡΨ και η ςχετικό εγγυητικό επιςτολό θα απευθύνεται προσ το Δόμο
Αιγιαλεύασ. Η ιςχύσ τησ θα εύναι τουλϊχιςτον ϋξι (6) μηνών και τριϊντα (30) ημερών, μετϊ την ημϋρα
διεξαγωγόσ του διαγωνιςμού. Ο χρόνοσ ιςχύοσ των προςφορών εύναι ϋξι (6) μόνεσ. Προκαταβολό δεν θα
χορηγηθεύ.
Σο αποτϋλεςμα τησ δημοπραςύασ θα εγκριθεύ από την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ.

Αίγιο, 10/03/2015
Ο Δήμαρχοσ

Αθανάςιοσ Παναγόπουλοσ

