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ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Ο Δήμος Δέλτα, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου “Συντήρηση 
αγροτικών δρόμων”,  Αρ. Μελέτης 13/2012,  με προϋπολογισμό  160.000,00 €  μαζί με το 

Φ.Π.Α.

2. Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  παραλάβουν  τα  συμβατικά  τεύχη  του  διαγωνισμού 

(Διακήρυξη,  Συγγραφή  υποχρεώσεων κ.λ.π.)  από το  κατάστημα  Κοκκίνης  Δημήτριος  στη 

Σίνδο (πλατεία Δημοκρατίας 15, τηλ. 2310799161) και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς 

από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας στη Σίνδο, Ν. Πλαστήρα 9 (κτίριο ΚΕΠΕΣ), κατά τις 

εργάσιμες  ημέρες  και  ώρες,  έως  και  τις  28/06/2012  ημέρα  Πέμπτη  και  ώρα  14:30. 

Πληροφορίες  στη  γραμματεία  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας  στο  τηλέφωνο  2310570746,  fax 

επικοινωνίας 2310570747.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας την Τρίτη 03/07/2012. Ώρα 
λήξης παραλαβής των προσφορών είναι  η 10:00.  Το σύστημα υποβολής προσφορών 

είναι μειοδοσία με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 6 του Ν.3669/08).

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές: 

 -  ημεδαπές  εργοληπτικές  επιχειρήσεις  εγγεγραμμένες  στο  Μ.Ε.Ε.Π.  που  καλύπτουν  την 

κατηγορία και τις τάξεις του έργου, ήτοι: α) τάξεις Α1+Α1 αναβαθμισμένη, β) Α2, 1η και 2η 

(εντός Νομού) και γ) Α2 και 1η (εκτός Νομού) στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ.

  - αλλοδαπές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες σε επίσημους καταλόγους αναγνωρισμένων 

εργοληπτών, σε αντίστοιχες με τις καλούμενες τάξεις και κατηγορίες.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους  δύο 
χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα ευρώ (2.570,00 €) και με ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών 

από  την  ημερομηνία  δημοπράτησης,  δηλαδή  μέχρι  03/02/2013.  Ο  χρόνος  ισχύος  των 

προσφορών είναι 180 ημέρες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους ΣΑΤΑ  και είναι ενταγμένο στον Προϋπολογισμό του έτους 

2012, στον Κ.Α. 02.30.7323.004. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

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

Δέλτα.

Ο Δήμαρχος Δέλτα

Γεώργιος Γλώσσης
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