
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σίνδος  21 / 2 / 2013 
ΔΗΜΟΣ  ΔΕΛΤΑ Αρ. Πρωτ. : 5294 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Ο  Δήμος  Δέλτα,  προκηρύσσει  πρόχειρο  διαγωνισμό  για  την  ανάθεση  του  έργου  “Κατασκευή 

βοηθητικών  υποδομών  σε  σχολεία  του  Δήμου”,  Αρ.Μελέτης  18/2012,  με  προϋπολογισμό 
45.378,48 ΕΥΡΩ μαζί με το Φ.Π.Α.. 
Το έργο έχει μόνο οικοδομικές εργασίες και ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης  αναλύεται σε:

 Δαπάνη Εργασιών : 26.654,15 Ευρώ

 Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 18% : 4.797,75 Ευρώ

 Απρόβλεπτα 15% : 4.717,78 Ευρώ

 Αναθεώρηση : 723,39 Ευρώ

 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 23% : 8.485,41 Ευρώ 

2. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, συντάσσεται από τους διαγωνιζόμενους.   
Τα  τεύχη  δημοπράτησης  που  αναφέρονται  στο  άρθρο  5  (παρ.  2)  με  στοιχεία  2,  4,  5,  6,  7  και  8, 

διατίθενται από το τμήμα Τεχνικών Έργων και Πολεοδομικών Εφαρμογών στο κτίριο ΚΕΠΕΣ στη Σίνδο 

(Νικ. Πλαστήρα 13,) και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν αντίγραφα αυτών με δική τους δαπάνη  

και φροντίδα, μέχρι και την προηγούμενη ημέρα από αυτή της Δημοπρασίας. 
Πληροφορίες στη γραμματεία του Τμήματος Τ  .Τ.Ε. & Π.Ε. τηλ.: 2310–570 746,   fax  : 2310–570 747   

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί  στο κτίριο του Τμήματος Τεχνικών Έργων & Πολεοδομικών Εφαρμογών, 

στη Σίνδο (Ν. Πλαστήρα 13 κτίριο ΚΕΠΕΣ). την Τρίτη  05 / 03 / 2013  και ώρα λήξης παραλαβής των 
προσφορών είναι η 10:00π.μ.. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 

(άρθρο 5 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 

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 725,00 ΕΥΡΩ και 

ισχύ  τουλάχιστον  210  ημερών,  από  την  ημερομηνία  δημοπράτησης,  δηλαδή  πρέπει  να  έχει  ισχύ 

τουλάχιστον μέχρι  05 / 10 / 2013 . Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ. 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

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

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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