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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 
1. O Δήμος Θάσου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Διαμορφώσεις μικρής 

κλίμακας, κατασκευή παρατηρητηρίου και κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών στην περιοχή Ατσπάς της Τ.Κ. 

Μαριών», με προϋπολογισμό 350.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών :   

α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό 222.087,16 ευρώ και β) κατηγορία 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με προϋπολογισμό 64.525,57 ευρώ (δαπάνες εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και 

απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 

Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα του Δήμου Θάσου στο Λιμένα Θάσου, μέχρι τις 26/3/2015. Επίσης τα τεύχη θα 

είναι αναρτημένα και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θάσου www.thassos.gr Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί 

κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2593350151, FAX επικοινωνίας 2593022104, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία 

Αργυρού Δήμητρα 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 31/3/ 2015 , ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 και το σύστημα υποβολής 

προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών του άρθρου 6 του Ν. 3669/08. 

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

στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξη Α2 και άνω για έργα κατηγορίας 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και τάξη Α1 και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, 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 Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.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, γ) Προερχόμενες από τα ανωτέρω β’ κράτη, στα 

οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών που αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 

έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο, δ) Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω 

περιπτώσεων σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 

(ΚΔΕ) (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. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 6.034,48 ΕΥΡΩ και ισχύ 

τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 

έξη (6) μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται κατά 225.098,00€ από : 

1. ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ 75% , 

2. ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ   25% 

3. Ιδία δαπάνη 124.902,00€ 

7. Επιτρέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Θάσου. 

 

ο Δήμαρχος Θάσου 

 

Κων/νος Χατζηεμμανουήλ 

http://www.thassos.gr/
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