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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
κωδικός CPV: 45111100-9
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Η Οικονοµική Επιτροπή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισµό για την
ανάθεση του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ» µε κωδικό αριθµό
2018ΕΠ06600023 Της Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ066 µε προϋπολογισµό 346.774,19 € (χωρίς
ΦΠΑ). Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ.
1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ και ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα
Ευρυτανίας – ∆/νση Τεχνικών Έργων.
Ταχυδροµική ∆/νση : Κατσαντώνη 2 Καρπενήσι ΤΚ 36100.
Aρµόδιος για πληροφορίες: Β.Φακίτσας–∆.Πεταρούδης τηλ. 22373-52428, email:
v.fakitsas@evrytania.gr.
Προσφέρεται ελεύθερη ,πλήρης και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύµβασης
στον ειδικό χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισµοί», του www.promitheus.gov.gr καθώς και στην
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας www.pste.gov.gr
2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Το έργο αφορά στην κατεδάφιση του ακινήτου της Π.Ε. Ευρυτανίας επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως,
Ο.Τ. G38, Κ.Α.Ε.Κ. 13 031 08 08 009 στο κέντρο της πόλης του Καρπενησίου. Η κατεδάφιση θα γίνει σε
εφαρµογή της υπ’ αριθµ. 31/2018 οικοδοµικής αδείας. Λόγω του µεγάλου όγκου του κτιρίου αλλά και της
τοποθέτησης του εντός του κεντρικού δοµικού ιστού της πόλης του Καρπενησίου και την κατά το δυνατόν
µείωση της όχλησης, προδιαγράφεται η σταδιακή κατεδάφιση του µε µηχανικά µέσα µέσης ισχύος και
συνεπικουρικά µε ηλεκτρικά εργαλεία χειρός, όπως περιγράφονται στις σχετικές ισχύουσες Ελληνικές
Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΤΕΠ-ΠΕΤΕΠ.
Γενικά, στο εν λόγω έργο κατεδάφισης προδιαγράφεται να τηρηθεί η αντίστροφη πορεία των φάσεων
κατασκευής και σύµφωνα µε τις οποίες καθορίζονται τα εξής βήµατα κατεδάφισης:
Αποµάκρυνση όλων των µη µόνιµων αντικειµένων από το εσωτερικό και εξωτερικό του κτηρίου,
περίφραξη του κτηρίου για την αδυναµία πρόσβασης των µη εχόντων αρµοδιότητα και εργασία, τοποθέτηση
σχετικής προειδοποιητικής και απαγορευτικής σήµανσης. Πλαγιοκάλυψη του κτιρίου µε τους
προβλεπόµενους µουσαµάδες, λινάτσες και ειδικά υφάσµατα εγκλωβισµού σκόνης, τα οποία θα
στερεώνονται επαρκώς σε περιµετρικά ικριώµατα καθ’ όλο το ύψος του κτιρίου και σε όλες τις όψεις. Για τα
ικριώµατα θα υποβληθεί για έγκριση από την Υπηρεσία στατική µελέτη, χωρίς επιπλέον αµοιβή.
Εγκατάσταση παροχών ύδρευσης σε όλη την έκταση του κτηρίου για την επαρκή διαβροχή πριν και κατά
την διάρκεια των εργασιών κατεδάφισης. Αποξήλωση και αποµάκρυνση όλων των στοιχείων επιστέγασης
(κεραµίδια) και εν συνεχεία του πετρώµατος και των ξύλινων φερόντων στοιχείων (επιτεγίδες, τεγίδες,
ζευκτά). Κατά την διάρκεια της αφαίρεσης των κεραµιδιών θα ελέγχονται επί τόπου όλα τα τµήµατα των
στεγών για το αν είναι σε κατάσταση να φέρουν τα φορτία εργατών και θα υποστυλώνονται ανάλογα.
Καθαίρεση και αποµάκρυνση όλων των µη φερόντων στοιχείων από οπτοπλινθοδοµή όλου του κτιρίου.
Κατεδάφιση φέροντων οργανισµών ορόφων 1~4. Προηγείται η τµηµατική καθαίρεση των οριζόντιων
πλακών της οροφής του ορόφου και έπειτα η καθαίρεση των κεκλιµένων πλακών και των κλιµακοστασίων.
Τέλος, καθαιρούνται οι δοκοί που στηρίζονται σε υποστυλώµατα και σε τελική φάση τα υποστυλώµατα.
Β. Ασφάλιση του έργου
Λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του έργου που είναι ενδεικτικά: ο µεγάλος όγκος του, η κεντρική
του θέση µέσα στην πόλη, µε πλήθος διερχοµένων πεζών και οχηµάτων, το γεγονός ότι στα κατάντι του
υπάρχουν κατοικίες και κτίσµατα, θα υπάρξουν ιδιαίτερες απαιτήσεις για την ασφάλιση του, οι οποίες
περιγράφονται αναλυτικά στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ). Ο Ανάδοχος θα πρέπει να
προσκοµίσει µε την υπογραφή της σύµβασης απαραιτήτως «Βεβαίωση Ασφάλισης» (Cover Note), όπου
να αναφέρονται οι ασφαλιστικές καλύψεις και τα όρια αποζηµίωσης που θα περιλαµβάνει το
ασφαλιστήριο συµβόλαιο, όπως καθορίζονται από την Ε.Σ.Υ.

3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: Αξία χωρίς ΦΠΑ 346.774,19€ - Απαγορεύονται οι
εναλλακτικές προσφορές.
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4. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Προθεσµία εκτέλεσης του έργου είναι 12 µήνες.
5. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις οικονοµικών φορέων
που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ. Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε
µεµονωµένα είτε ως µέλος ενώσεις. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν υπό τους
όρους των παρ. 2,3και 4 του άρθρου 19 και της παραγ. 1(ε) του άρθρου 76 του Ν.4412/2016. .
Για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας , οι προσφέροντες υποβάλλουν βεβαίωση
εγγραφής στο ΜΕΕΠ στην κατηγορία 1ης τάξη και άνω για έργα Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ή ΚΞΙΑ δύο
τάξεως Α2 στην κατηγορία ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ (αναβαθµισµένο όριο λόγω Κοινοπραξίας) . Οι
προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι σε λοιπά κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
προσκοµίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο παράτηµα ΧΙ του
Παρατήµατος Α του Ν. 4412/2016
6. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Για τη
συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 6.935,00€ και
ισχύ τουλάχιστον εννιά µήνες (9) και τριάντα (30) ηµερών, από την ηµέρα διεξαγωγής του
διαγωνισµού. Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει
και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που
συµµετέχουν στην ένωση. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννιά (9) µήνες. από την
ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών.
7. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή) –άρθρο 95 - παραγ 2α Ν4412/2016
8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 18/1/2019
ηµέρα Παρασκευή ώρα λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.µ.
9. ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους
ηλεκτρονικά µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ. Εντός
τριών εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή προσκοµίζεται υποχρεωτικά από τον
οικονοµικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή σε έντυπη µορφή και σε σφραγισµένο φάκελο η
πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συµµετοχής.
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ορίζεται η
23/1/2019 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ.
11. ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΙΣΤΑΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ : ΕΙΝΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ∆ΕΚΤΗ ΜΟΝΟ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.
12. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηµατοδοτείται από Πιστώσεις του Π.∆.Ε. της ΣΑΕΠ066 Κ.Α
2018ΕΠ06600023- Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
13. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ: Ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής υποβάλλεται εντός
προθεσµίας 5 ηµερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο
οικονοµικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης , η ένσταση υποβάλλεται µέχρι
5 ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται
ηλεκτρονικά , µέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήµατος, συµπληρώνοντας
την ειδική φόρµα και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή ηλεκτρονικού αρχείου (PDF)
το οποίο φέρει εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική
υπογραφή µε χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών. Για το παραδεκτό της ‘άσκησης ένστασης ,
απαιτείται , µε την κατάθεση της ένστασης , η καταβολή παραβόλου υπέρ του δηµοσίου σύµφωνα
µε το άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας
αρχής , αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
14. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική
Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και η έγκριση κατασκευής του δηµοπρατούµενου
έργου αποφασίστηκε µε την υπ. αριθµ. 2790/18-12-2018, (Α∆Α: ΩΠΨΘ7ΛΗ-Θ6Σ), της
Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Λαµία
Ο πρόεδρος της οικονοµικής επιτροπής
Περιφερειάρχης

Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης
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