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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 

  

Ο Δήκαξρνο δήκνπ Εκκαλνπήι Παπά δηαθεξχηηεη φηη εθηίζεηαη ζε δεκφζην κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ 

κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ κε ην ζχζηεκα πξνζθνξάο κε Εληαίν 

πνζνζηφ έθπησζεο ζηηο ηηκέο ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο ζχκθσλα  κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  άπθπος 5 ηνπ 

Ν 3669/08 " Κχξσζε ηεο Κσδηθνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο θαηαζθεπήο δεκνζίσλ   έξγσλ " ε 

αλάδεημε αλαδφρνπ Εξγνιήπηε Δ.Ε. γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ: «Ανοπύξειρ γεωτπήσεων» 

ζπλνιηθήο θαηά ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο κειέηεο δαπάλεο  120.000,00 ΕΤΡΩ. θαη  πξνο  

δεκνπξάηεζε  97.560,98 (σωπίρ ΦΠΑ 23%) ΕΤΡΩ. 

Η Δεκνπξαζία ζα δηεμαρζεί ζηηο 23 Οκτωβπίος 2012, εκέξα Σπίτη κε ψξα ιήμεο ηελ 10.00 

π.μ. ζηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Δήκνπ Εκκαλνπήι Παππά (Δ.Κ. Νένπ θνπνχ ). Αλ γηα 

νπνηνδήπνηε ιφγσ δελ δηελεξγεζεί ε δεκνπξαζία θαηά ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία, ηφηε απηή ζα 

δηεμαρζεί ηελ ακέζσο επφκελε εβδνκάδα, ηελ ίδηα εκέξα θαη ψξα. 

 

ηε δεκνπξαζία γίλνληαη δεθηνί : Μεκνλσκέλεο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο ή  Κ/Ξ:   

 
α. Εγγεγξακκέλεο ζην ΜΕΕΠ (Α2) ηάμεσο γηα έξγα γεσηξήζεσλ ή Κ/Ξ 2ΥΑ1 ή 1

εο
 ηάμεο ή  2

εο
 

ηάμεο (εληφο λνκνχ θαη ζε γεηηνληθφ).  

β. Πξνεξρφκελεο απφ θξάηε κέιε ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Επξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ 

Υψξνπ (Ε.Ο.Υ) ή ηεο .Δ.. ηνπ Π.Ο.Ε., φπνπ ηεξνχληαη επίζεκνη θαηάινγνη 

αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ, εθφζνλ είλαη εγγεγξακκέλεο ζε απηνχο θαη ζε ηάμε θαη 

θαηεγνξία αληίζηνηρε κε ηελ Α αληίζηνηρα ηνπ Ειιεληθνχ Μεηξψνπ ΜΕΕΠ. 

 

γ. Πξνεξρφκελεο απφ θξάηε κέιε ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Επξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ 

Υψξνπ (Ε.Ο.Υ) ή ηεο .Δ.. ηνπ Π.Ο.Ε., φπνπ δελ ηεξνχληαη επίζεκνη θαηάινγνη 

αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ, εθφζνλ απνδεηθλχνπλ φηη έρνπλ εθηειέζεη, παξφκνηα πνηνηηθά 

θαη πνζνηηθά έξγα κε ην δεκνπξαηνχκελν. 

 

Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο (2%) ζηε δεκνπξαζία νξίδεηαη ζε  1.951,22 ΕΤΡΩ ζε εγγπεηηθή επηζηνιή 

αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο ή ηνπ Σ..Μ.Ε.Δ.Ε. θαζψο ή ζε  γξακκάηην ηνπ Σακείνπ 

Παξαθαηαζεθψλ θαη Δαλείσλ θαη πξέπεη λα απεπζχλεηαη ζηνλ Δήκν Εκκ.Παπά. 

Ωο φξην επηθηλδπλφηεηαο έθπησζεο νξίδεηαη ην δψδεθα ηνηο εθαηφ (12%) 

Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ πηζηψζεηο ΑΣΑ θαη ππφθεηηαη ζηηο θξαηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη 

γηα ηα έξγα απηά. 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα πάξνπλ ηα παξαπάλσ ηεχρε, κέρξη θαη ηελ Πέκπηε 18 Οθησβξίνπ 

2012  απφ ηα γξαθεία ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Δήκνπ Εκκαλνπήι Παππά ( Πι. Ειεπζεξίαο 

1, Νένο θνπφο εξξψλ ) θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. Σα έμνδα δεκνζηεχζεσλ ηεο 

πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο εθφζνλ αλαδεηρζεί αλάδνρνο βαξχλνπλ ηνλ ίδην θαη εηζπξάηηνληαη κε 

ηνλ πξψην ινγαξηαζκφ πιεξσκήο ηνπ έξγνπ.  

 

Ο  ΔΗΜΑΡΥΟ 

 

 

 

ΕΤΑΓΓΕΛΟ   ΚΑΛΑΘΑ 

 


