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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1
 

1. Η ∆/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας 2, προκηρύσσει ανοιχτό 

διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου “ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 3ου 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ ”3 (κωδ. MIS 379446), µε προϋπολογισµό 

2.000.000,00   ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) 

κατηγορία ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ, µε προϋπολογισµό 1.227.744,00€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και 

ΟΕ, απρόβλεπτα και απολογιστικά), β)κατηγορία Η/Μ, µε προϋπολογισµό 356.711,04 

(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και απολογιστικά).4 

2. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση για τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού 

(∆ιακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ) από την ιστοσελίδα της Π.Ε. Ευβοίας Περ. 

Στ. Ελλάδας www.naevias.gr, ή από τα γραφεία της αρχής που διεξάγει το διαγωνισµό. 

Οι προσφορές για να είναι έγκυρες υποβάλλονται σε έντυπα προσφοράς που φέρουν 

την σφραγίδα της Υπηρεσίας τα οποία διατίθενται στην έδρα της Υπηρεσίας, Λεωφόρο 

Χαϊνά 93, Περιφερειακό Μέγαρο 2ος όροφος και από ώρας 8 π.µ. έως 13 µ.µ. µέχρι την 

Πέµπτη 18/4/2013. 

Για την συµµετοχή στον διαγωνισµό είναι απαραίτητη η δυνατότητα επικοινωνίας – 

ενηµέρωσης των υποψηφίων µε email και ΦΑΞ. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριµένο από τον υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε 

υπόδειγµα τύπου Β. 

 Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22213 53820, FAX επικοινωνίας 2221036081, αρµόδιος 

υπάλληλος για επικοινωνία  Ζέρβα ∆έσποινα. 

                                                 
1 Η περίληψη αυτή περιέχει τις απολύτως απαραίτητες πληροφορίες για διαγωνισµούς έργων µε προϋπολογισµό κάτω του 
ορίου εφαρµογής της κοινοτικής οδηγίας 2004/18.Για έργα µεγαλύτερου προϋπολογισµού εφαρµόζεται το υπόδειγµα του 
σχετικού παραρτήµατος ης οδηγίας. 
2 Αναφέρεται ο Τίτλος της αρχής που διεξάγει το διαγωνισµό, όπως προκύπτει από το άρθρο 1 της ∆ιακήρυξης: π.χ. Η 
∆/νση …… του  Υπουργείου  ΠΕΧΩ∆Ε/ΓΓ∆Ε, ή η ∆ΤΥ της Ν.Α …., ή η ΤΥ∆Κ του Νοµού ……….. γαι λογαριαµό του 
∆ήµου ….., κλπ. 
3 Αναγράφεται ο τίτλος του έργου, όπως προκύπτει από το σχετικό άρθρο της ∆ιακήρυξης. 
4 Τίθενται οι κατηγορίες του έργου µαζί µε τον προϋπολογισµό τους, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος από τους 
ενδιαφεροµένους για την ορθή κλήση των πτυχίων. 



3. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 23η/4/2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π. µ.  και το 

σύστηµα υποβολής προσφορών είναι ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ  του άρθρου  

6  του Ν.3669/085 

4. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί  α)ηµεδαποί διαγωνιζόµενοι, µεµονωµένοι ή σε 

κοινοπραξία, εγγεγραµµένοι στο Μ.Ε.ΕΠ6, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του 

έργου, 7 ήτοι: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ 

ΕΝΤΟΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ  Ή 
ΟΜΟΡΟΥ 

ΕΚΤΟΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ 
Κ/ΞΙΑ 

ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ 1.227.744,00  2,3,4 2,3  

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 356.711,04  

 

1,2,3 1,2 Α2 

β)αλλοδαποί διαγωνιζόµενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία έχουν 

εκτελέσει έργα παρόµοια (ποιοτικά και ποσοτικά) µε το δηµοπρατούµενο8. 

5. Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 

31.689,10  ΕΥΡΩ και ισχύος τουλάχιστον 6 µηνών και 30 ηµερών, µετά την ηµέρα 

διεξαγωγής του διαγωνισµού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι  µήνες από την 

ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 

6. Το έργο συγχρηµατοδοτείται από Πιστώσεις του Ευρωπαϊκού  Ταµείου Περιφερειακής  

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)  του Ε. Π.  «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013».9  

 Προκαταβολή  θα χορηγηθεί10. 

7. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας.11 

 Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
 
 
 
 
 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ 

                                                 
5 Π.χ. µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν.3669/08 ή µε επιµέρους ποσοσττά έκπτωσης, κατά το άρθρο 6 του 
Ν.3669/08  κ.ο.κ. 
6 ή κατά περίπτωση, και στα νοµαρχιακά µητρώα, εφόσον ο προϋπολογισµός του έργου το επιτρέπει. 
7 Αναγράφονται οι τάξεις πτυχίων ανά κατηγορία που γίνονται δεκτές. 
8 Εφόσον στη ∆ιακήρυξη ζητείται ιδιαίτερη τεχνική ικανότητα αναφέρεται περιληπτικά η ικανότητα αυτή και ακόµα η 
απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε που επιτρέπει, κατά την παρ.9 του άρθρου 42 του ν. 3316/05, την θέση του σχετικού 
κριτηρίου τεχνικής ικανότητας. 
9 Αναγράφεται η πηγή της χρηµατοδότησης. 
10 ∆ιαγράφεται το µή ισχύον. 
11 Αναγράφεται η αρµόδια Προϊσταµένη Αρχή. 


