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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

για τις «Εργασίες με μηχανήματα Δήμου Πύδνας – Κολινδρού»

Ο Δήμαρχος ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

προκηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες  προσφορές και  με κριτήριο 

την χαμηλότερη τιμή, για τις «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ-

ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ», με αρ. μελ.: 16/2016 προϋπολογισμού δαπάνης 60.000,00 € χωρίς 

ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν.4412/2016.   

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

Οδός: Κ. Καραμανλή 38

Ταχ.Κωδ.: 603 00 – Αιγίνιο 

Τηλ.: 23533-50123

Telefax: 23530-22990

E-mail: aiginio@otenet.gr

Ιστοσελίδα: www.pydnaskolindrou.gr

Κωδικός NUTS 1: EL5 (Γεωγραφική Ομάδα : Βόρεια Ελλάδα)
  NUTS 2: EL52 (Περιφέρεια: Κεντρική Μακεδονία - 2014: EL 12) 
  NUTS 2: EL525 (Νομός Πιερίας) 

2.  Πρόσβαση  στα  έγγραφα:  Άμεση  και  δωρεάν  πρόσβαση  στα  έγγραφα  της 

σύμβασης  στη  διεύθυνση  διαδικτύου  www.pydnaskolindrou.gr=>Προκηρύξεις.  Οι 

ενδιαφερόμενοι  μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης 

από το Δήμο Πύδνας – Κολινδρού/Τεχνική Υπηρεσία (1ος όροφος) κατά τις εργάσιμες 

ημέρες  και  ώρες.  Μπορούν επίσης  να λάβουν αντίγραφα αυτών με  δαπάνες  και 

φροντίδα τους.

3. Κωδικός CPV: 43200000-5

4. Κωδικός  NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας:  EL525 (Νομός: 

Πιερίας)

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Με την παρούσα θα πραγματοποιηθούν 

τακτικές εργασίες με την χρήση μηχανημάτων έργου που είναι απαραίτητες για τον 

καθαρισμό  κοίτης  ρεμάτων –  τάφρων,  της  μεγάλης  σε  μήκος  ακτογραμμής  του 
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Δήμου  και  την  αποκατάσταση  –  καθαρισμό  της  αγροτικής  και  ενδοδημοτικής 

οδοποιϊας του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού.

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές

7. Χρόνος παράδοσης εργασίας: Καθόλη τη διάρκεια του έτους 2017 (τμηματικά)

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: 
1. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί:
α. Φυσικά πρόσωπα
β. Ημεδαπά και αλλοδαπά Νοµικά Πρόσωπα
γ. Συνεταιρισµοί
δ. Ενώσεις παρόχων που υποβάλλουν κοινή προσφορά 
που  ασχολούνται  µε  χωματουργικές  εργασίες  ή  µε  τη  μίσθωση 
μηχανημάτων έργου ή µε οποιαδήποτε άλλο αντικείμενο εργασιών σχετικό 
µε  το  αντικείμενο  του  διαγωνισµού. Οι  λόγοι  αποκλεισμού  αναφέρονται 
αναλυτικά στην διακήρυξη.

9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η σύμβαση είναι ενιαία και η υποβολή προσφοράς θα 

αφορά σε όλα τα μηχανήματα έργου

10. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης: Δεν υπάρχουν ειδικοί όροι εκτέλεσης 

της σύμβασης. Σύμφωνα με την διακήρυξη.

11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Αιγίνιο (Ισόγειο – 

Δημαρχείο),  σύμφωνα με τις  διατάξεις  του Ν.4412/2016, την  28η Μαρτίου  του 

έτους 2017 ημέρα Τρίτη. Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 9:30 και η 

ώρα λήξης 10:00 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει  η 

διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

12. Χρόνος ισχύος προσφορών: Ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

14.  Χρηματοδότηση:  Η  δαπάνη  θα  βαρύνει  τον  ΚΑ  30.6262.06  του 

προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017 του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού.

15. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η 

προθεσμία  άσκησής  της  είναι  πέντε  (5)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της 

προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.  Για την άσκηση 

ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν 

από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.  Η ένσταση υποβάλλεται 

ενώπιον  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του Δήμου.  Για  το  παραδεκτό  της  άσκησης 

ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ 
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του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης. 

16. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ 

(www.eprocurement.gov.gr) και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ. 

Περιληπτική  διακήρυξη  τοιχοκολλείται  στον  πίνακα  ανακοινώσεων  του  Δήμου, 

αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του Δήμου Πύδνας – 

Κολινδρού (www.pydnaskolindrou.gr).

 Ο Δήμαρχος

                                                                  Ευάγγελος Β. Λαγδάρης
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