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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

1. Η ∆.Τ.Ε. Π.Ε. Καστοριάς, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισµό για την ανάθεση του υποέργου: 
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
(αντικατάσταση κουφωµάτων µε νέα διπλού υαλοπίνακα)», µε προϋπολογισµό 99.205,88 Ευρώ 
(µε Φ.Π.Α.). Το έργο αποτελείται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ: 
80.655,19€, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ, ΟΕ και απρόβλεπτα) και Φ.Π.Α. (23%): 18.550,69€. 

2. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν  τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού (∆ιακήρυξη, Ειδική 
Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από τα γραφεία της υπηρεσίας (∆.Τ.Ε. Π.Ε. Καστοριάς - ∆ιοικητήριο 
Τ.Κ.: 521 00 Καστοριά), µέχρι τις 26-05-2016. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το 
εγκεκριµένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. υπόδειγµα ∆ιακήρυξης τύπου Β. 
Πληροφορίες στο τηλ.: 24673 50337, Fax: 24673 50359, αρµόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Κων/νος 
Νικολαϊδης. 

3. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 31-05-2016, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ. και το σύστηµα 
υποβολής προσφορών είναι µε επί µέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 
(Κ∆Ε). 
Αν για οποιοδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δηµοπρασία την προαναφερθείσα ηµεροµηνία ή αν διεξαχθεί 
µεν αλλά δεν κατατεθεί καµία προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ηµεροµηνία που θα καθορίσει µε πράξη 
της η Προϊσταµένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί µε τηλεοµοιότυπο (fax) πέντε (5) τουλάχιστον 
ηµέρες πριν τη νέα ηµεροµηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισµού. Η ίδια διαδικασία µπορεί να 
επαναληφθεί και δεύτερη φορά µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Σηµειώνεται ότι στις νέες αυτές 
ηµεροµηνίες µπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισµού και να συµµετάσχουν σ’ 
αυτόν ενδιαφερόµενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούµενη φορά. Στην περίπτωση αυτή 
τεύχη µπορούν να δίδονται µέχρι και δύο εργάσιµες ηµέρες πριν το διαγωνισµό (η ηµέρα του 
διαγωνισµού δεν προσµετράται). 

4. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί:  
Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:   
α. 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 ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ  
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. 
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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, 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.  

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών 

του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Κ∆Ε. Το ποσοστό συµµετοχής της κάθε 

επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήµα προκύπτει από τον προϋπολογισµό της κατηγορίας για την 

οποία αυτή συµµετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί 

λανθασµένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συµµετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. 

Κατηγορία εργασιών µε ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισµού του έργου (χωρίς αναθεώρηση 

και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δηµοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισµό της µεγαλύτερης 

κατηγορίας.  
5. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους χιλίων εξακοσίων 

δεκατριών ευρώ και δέκα λεπτών 1.613,10 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 6 µηνών και 30 ηµερών, µετά 
την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 µήνες από την 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 

6. Το έργο συγχρηµατοδοτείται από Πιστώσεις του έργου G.AL.E.T. - Greece / Albania Energy Tourism 
του IPA του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας (Interreg) «Ελλάδα-Αλβανία 2007-
2013» (75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 25% από Εθνικούς 
Πόρους),  είναι ενταγµένο στο Π∆Ε 2014ΕΠ30580010 και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται 
για τα έργα αυτά, περιλαµβανοµένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 
(Φ.Ε.Κ. 137 Α’ /24-8-93). καθώς και της κράτησης ύψους 0,10% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, σύµφωνα µε το αρ. 4 Ν. 4013/2011, ως ισχύει 
σήµερα 

7. Το κόστος δηµοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο.  
8. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας ∆υτικής 

Μακεδονίας. 
9. Η διαδικασία διεξαγωγής της δηµοπρασίας, καθώς  και  η  εκτέλεση του έργου διέπονται από τις 

διατάξεις του Ν.3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων                     
έργων» (Κ∆Ε), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κατά την ηµεροµηνία έγκρισης της Αναλυτικής 
∆ιακήρυξης. 

 
 

 
Καστοριά 28-04-2016 

Ο Περιφερειάρχης ∆υτικής Μακεδονίας 
 
 
 

Θεόδωρος Καρυπίδης 
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