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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Ο ∆ήµος Τυρνάβου διακηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές 

σύµφωνα µε το άρθρο 117 του Ν.4412/16 για ανάδειξη µειοδότη του έργου: 

 

«∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» 
 

προϋπολογισµού εργασιών 74.400,00 € µε Φ.Π.Α. 24% 

 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία Οικοδοµικών, µε 

προϋπολογισµό 28.712,08€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα, άνευ Φ.Π.Α.), γ) κατηγορία 

Οδοποιίας, µε προϋπολογισµό 19.049,57 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα, άνευ Φ.Π.Α.) ,γ) 

κατηγορία ηλεκτροµηχανολογικών, µε προϋπολογισµό 12.213,00 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και 

απρόβλεπτα, άνευ Φ.Π.Α.) . 

Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εκατόν ογδόντα (180) ηµερολογιακές 

ηµέρες και αρχίζει από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης. 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε το σύστηµα προσφοράς µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης του 

άρθρου 95 παρ. 2α του Ν.4412/16. 

Η δηµοπρασία θα γίνει στις 10/07/2018 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.µ. (λήξη παράδοσης προσφορών) 

στα γραφεία του ∆ήµου Τυρνάβου που βρίσκονται στην οδό Στ.Καράσσου 3, Β΄ όροφος, ενώπιον της αρµόδιας 

Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού. 

Στη δηµοπρασία δικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 

δραστηριοποιούνται ως 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 Οικοδοµικών, στην Α1 

τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οδοποιίας, στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Η/Μ, καθώς και στα 

Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για έργα των αντιστοίχων κατηγοριών µε βάση το ισχύον ανώτατο όριο 

προϋπολογισµού και που είναι εγκατεστηµένα σε:  

α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης, 
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β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, 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. 

Εγγύηση συµµετοχής στη δηµοπρασία δεν απαιτείται. 

Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Τυρνάβου. 

Το έργο χρηµατοδοτείται από ΣΑΤΑ. 

Τα απαραίτητα έντυπα για την υποβολή της προσφοράς θα διατίθενται από την υπηρεσία σφραγισµένα και 

αριθµηµένα σε κάθε Ε∆Ε, ο οποίος υποχρεούται να προσκοµίσει αυτά τα ίδια και µόνο σαν προσφορά του, επί 

ποινή αποκλεισµού. 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά µε τη δηµοπρασία µέσω της 

ιστοσελίδας του ∆ήµου Τυρνάβου (www.tirnavos.gr) και να παραλάβουν τα έντυπα για τη σύνταξη και την 

υποβολή της προσφοράς τους, προσερχόµενοι όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, µέχρι και την 05/07/2018, στα 

γραφεία του ∆ήµου Τυρνάβου που βρίσκονται στον Τύρναβο στην οδό Στ. Καράσσου 3, Β΄ όροφος, αρµόδιος κ 

Παπαδούλης Νικόλαος (τηλ.24923-50143). 

 

 

Ο ∆ήµαρχος Τυρνάβου 

 

 

 

Σαρχώσης Αθ. Παναγιώτης 
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