
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020»

TΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER
ΜΕΤΡΟ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΤΑΠΤΟΚ)»

ΥΠΟΜΈΤΡΟ 19.2:«ΣΤΉΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΌ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ»

ΔΡΆΣΗ 19.2.4: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΏΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.1: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ»

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με
συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
της πράξης:

«Ανάπλαση, κατασκευή αποχέτευσης ομβρίων και ασφαλτόστρωση στο βόρειο
δυτικό τμήμα του οικισμού Κουφαλίων του Δήμου Χαλκηδόνος»

Ο Δικαιούχος Δήμος Χαλκηδόνος διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 2α του
Ν.4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση, κατασκευή
αποχέτευσης ομβρίων και ασφαλτόστρωση στο βόρειο δυτικό τμήμα του οικισμού Κουφαλίων
του Δήμου Χαλκηδόνος.» (Κωδικός CPV: 45233120-6- Έργα οδοποιίας).

Αντικείμενο του δημοπρατούμενου έργου είναι, ενδεικτικά η εκτέλεση των παρακάτω εργασιών:

(Α) Η υλοποίηση έργων οδοποιίας όπως: εκσκαφές, υπόβαση και βάση οδοστρωσίας, εφαρμογή
ασφαλτικής προεπάλειψης, εφαρμογή ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης, ασφαλτική στρώση
κυκλοφορίας, διάφορες κατασκευές από σκυρόδεμα κ.λ.π.

(Β) Η υλοποίηση έργων αποχέτευσης ομβρίων όπως: εκσκαφές, επιχώσεις, αντιστηρίξεις, διάφορες
κατασκευές από σκυρόδεμα, σωληνώσεις,κατασκευή πρόχυτων κρασπέδων κ.λ.π.

Οι ως άνω εργασίες θα εκτελεστούν σε υφιστάμενες οδούς οι οποίες βρίσκονται στη Βορειο-Δυτική
περιοχή του οικισμού Κουφαλίων.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης
στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr,
καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (https://dimoschalkidonos.gr/).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

(Ε.Γ.Τ.Α.Α.)
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές

Κουφάλια, 12/05/2021
Αρ. Πρωτ.: 6373

http://www.promitheus.gov.gr/


ΑΔΑ: ΨΤΑΜΩΗ2-ΟΚΩ



Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 137/2018 από τη
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Χαλκηδόνος, ανέρχεται στο ποσό των 403.225,81€ μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (500.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και αναλύεται σε:

 Δαπάνη Εργασιών 297.145,03 €

 Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 53.486,11€ .

 Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 52.594,67€,

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η
10/06/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 16/06/2021,
ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην
κατηγορία έργων ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, σύμφωνα με τα γενικότερα αναφερόμενα στη
Διακήρυξη του έργου του τίτλου.

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες
που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ (ή στο
ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. ) στις κατηγορία/ες Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Υδραυλικών (καθώς και Α1
Αναβάθμιση λόγω κοινοπραξίας ) και 1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οδοποιίας (καθώς και Α2
Αναβάθμιση λόγω Κοινοπραξίας), σύμφωνα με τα όσα αναλυτικότερα αναφέρονται στο άρθρο 23.4 της
Διακήρυξης.

Η προθεσμία για την περαίωση του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες.

Η Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς
Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση δηλαδή 8.064,00€ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα
απευθύνεται προς το Δικαιούχο Δήμο Χαλκηδόνος. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 30 ημερών, μετά
τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι 09/04/2022

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020
προσέγγιση CLLD LEADER" με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την
ΣΑ 082/1.

Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2017ΣΕ08210000.

Ο κωδικός ΟΠΣΑΑ του έργου είναι 0011029045.

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
σήμερα.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χαλκηδόνος.
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Χαλκηδόνος (Εθνικής Αντιστάσεως 36, Τ.Κ. 57100, Κουφάλια Ν. Θεσσαλονίκης) όλες τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες (υπ. πληροφοριών: Μακρίνα Μηνάογλου τηλ. 2391330163).

Ο νόμιμος εκπρόσωπος του
Δικαιούχου

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
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