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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
                 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Δέλτα Ν. Θεσ/νίκης προκηρύσσει σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 
15/2012  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  ανοικτή  δημοπρασία  με  σφραγισμένες 
προσφορές με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών 
στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης υπ’ αρίθμ: 15/2011, που συντάχθηκε και θεωρήθηκε 
από  το  Τμήμα  Τεχνικών  Έργων  και  Πολεοδομικών  Εφαρμογών  του  Δήμου,  σε 
συμπληρωμένο  τιμολόγιο  ομαδοποιημένων  τιμών  της  Υπηρεσίας  και  έλεγχο  ομαλότητας 
(άρθρο 4 παράγρ. 4β του Ν.1418/84 και άρθρο 7 του Π.Δ. 609/85) για την κατασκευή του 
έργου:«Αστική οδοποιία  Δήμου»  του  Δήμου Δέλτα,  προϋπολογισμού  412.751,70 Ευρώ 
μαζί με το Φ.Π.Α. 
Ο  Διαγωνισμός  θα  γίνει  στα  γραφεία  της  Τεχν.  Υπηρεσίας  του  Δήμου  Δέλτα  (Νικ. 
Πλαστήρα,  Σίνδος  Θεσσαλονίκης) στις  24/04/2012,  ημέρα  Τρίτη  και  ώρα  λήξεως 
παραλαβής προσφορών η 10:00 π.μ.      

Στη  δημοπρασία  γίνονται  δεκτές  μεμονωμένες  ή  σε  Κοινοπραξία  Εργοληπτικές 
Επιχειρήσεις εγγεγραμένες στο ΜΕΕΠ, πτυχίων Α2, 1ης, 2ης και 3ης εντός Νομού τάξεως για 
έργα  κατηγορίας  Οδοποιϊας  και  Α1,  Α2  και  1ης για  έργα  κατηγορίας  Υδραυλικών ή 
προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες πρέπει να υποβάλλουν 
τα προβλεπόμενα από το  Νόμο δικαιολογητικά καθώς και αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που 
αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και 
ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

Η  εγγύηση  για  τη  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  ορίζεται  σε  6.531,00  Ευρώ και 
βεβαιώνεται με την προσκόμιση ίσου ποσού γραμματίου του ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων  ή  Εγγυητικής  Επιστολής  ανεγνωρισμένης  Τράπεζας  ή  του  Ταμείου  Συντάξεως 
Μηχανικών  και  Εργοληπτών  Δημοσίων  ΄Εργων  (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  που  θα  έχει  συνταχθεί 
σύμφωνα με τους ισχύοντες τύπους για το Δημόσιο.
Η κατασκευή του παραπάνω έργου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84, του 
Π.Δ/τος  609/85,  του  Π.Δ/τος  171/1987,  του  Ν.3263/04  και  του  Ν.3669/08  (ΚΔΕ) και  θα 
χρηματοδοτηθεί από ΣΑΤΑ του Δήμου Δέλτα. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310-570746 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Δέλτα 
τις  εργάσιμες  μέρες  και  ώρες,  έως  και  δύο  (2)  ημέρες  πρίν  από  την  ημερομηνία  της 
δημοπρασίας, FAX επικοινωνίας 2310-570747.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα συμβατικά τεύχη (διακήρυξη, μελέτη κ.λ.π.)  
από το κατάστημα φωτοαντιγράφων Κοκκίνης  Δημ. (Πλ. Δημοκρατίας, Σίνδος) και το έντυπο 
της οικονομικής προσφοράς από τα γραφεία της Τεχν. Υπηρεσίας Ν. Πλαστήρα, Σίνδος κατά 
τις εργάσιμες μέρες και ώρες, έως και τις 19/04/2012 (ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30 μ.μ.).

Ο  Δήμαρχος του Δήμου  Δέλτα

Γλώσσης Γεώργιος
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