
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σίνδος 31 / 5 / 2012
ΔΗΜΟΣ  ΔΕΛΤΑ Αρ. Πρωτ. : 16684

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Ο Δήμος Δέλτα, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου “Συντηρήσεις σχολείων 

Δήμου”, Αρ.Μελέτης 4/2012, με προϋπολογισμό 114.910,90 ΕΥΡΩ μαζί με το Φ.Π.Α.. 
Το έργο έχει μόνο απολογιστικές εργασίες οι οποίες καταμερίζονται ισόποσα σε : 

α) οικοδομικές εργασίες με προϋπολογισμό 46.711,75 € (50% δαπάνης απολογιστικών εργασιών, Γ.Ε. 

και Ο.Ε. και απρόβλεπτα), και 

β)  ηλεκτρομηχανολογικές  εργασίες  με  προϋπολογισμό  46.711,75  €  (50%  δαπάνης  απολογιστικών 

εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε. και απρόβλεπτα).

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

Συγγραφή  Υποχρεώσεων  κ.λ.π.)  από  το  κατάστημα  Κοκκίνης  Ν.  Δημήτριος  στη  Σίνδο  (πλατεία 

Δημοκρατίας 15), τηλ. 2310 – 799 161 και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς από τα γραφεία της 

Τεχνικής Υπηρεσίας στη Σίνδο, Ν.Πλαστήρα 13 (κτίριο ΚΕΠΕΣ), κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, έως 

και την  21 / 6 / 2012  ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00μ.μ. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το 

εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στη γραμματεία της Τεχνικής 

Υπηρεσίας στο τηλέφωνο 2310 - 570 746, fax επικοινωνίας 2310 - 570 747.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας  την  Τρίτη   26 / 6 / 2012   και ώρα 
λήξης παραλαβής των προσφορών είναι  η  10:00π.μ..  Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι 

μειοδοσία στο ποσοστό οφέλους των απολογιστικών εργασιών(άρθρο 11 του Π.Δ. 609/85) του άρθρου 9 

του Ν. 3669/08.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ που καλύπτουν 

τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις Α1, Α2 και 1η στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και  Α1,  Α2 

και 1η στην κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και 

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 

παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.870,00 ΕΥΡΩ 
και ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης, δηλαδή πρέπει να έχει ισχύ 

τουλάχιστον μέχρι  26 / 1 / 2013 . Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Ειδικευμένα έσοδα του Δήμου. 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

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

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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