
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ     Ε∆ΕΣΣΑ   3-4-2015 
∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ     Αριθ. Πρωτ. 8975 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
& ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ 
Τηλέφ. : 2381350712 
FAX.    : 23810 24444 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

Ο ∆ήµαρχος Έδεσσας 
Προκηρύσσει πρόχειρο δηµόσιο µειοδοτικό διαγωνισµό ανοικτής δηµοπρασίας (συνοπτική διαδικασία 

σύµφωνα µε το άρθρο 29 του Ν. 3669/2008), µε το σύστηµα προσφοράς του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης 
επί της µελέτης της Υπηρεσίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου "∆ιαµόρφωση-
Ανακατασκευή πεζοδροµίων στην ∆.Ε. Έδεσσας", προϋπολογισµού δηµοπρατούµενων εργασιών: 

 
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ:  11.982,44 € 
ΣΥΝΟΛΟ (µε Γ.Ε & Ο.Ε, Απρόβλεπτα & Αναθεώρηση): 16.260,17 € 
Φ.Π.Α. 23%: 3.739,84 € 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 20.000,00 € 

 
Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις Σ.Α.Τ.Α. και αφορά την "∆ιαµόρφωση-Ανακατασκευή 

πεζοδροµίων στην ∆.Ε. Έδεσσας"  
Ο ∆ιαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 21-4-2015 ηµέρα Τρίτη & ώρα 10,00 π.µ. (λήξη επιδόσεως 

προσφορών) στα γραφεία της ∆/νση Τ.Υ. & Π. ∆.Ε. που βρίσκονται στο ∆ηµαρχείο Έδεσσας.  
Στο διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετάσχουν: 

• Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή σε κοινοπραξία εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραµµένες στο 
Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ και εφόσον ανήκουν στις Α1 τάξη και άνω,   

• Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή σε κοινοπραξία εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραµµένες στα 
Νοµαρχιακά Μητρώα για έργα κατηγορίας Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ για ποσό ίσο ή µεγαλύτερο του προϋπολογισµού 
του έργου άνευ ΦΠΑ . 

 
Οι ενδιαφερόµενοι  καταθέτουν µαζί µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό την   εγγύηση 
συµµετοχής που ορίζεται σε 2% επί του προϋπολογισµού του έργου -325,20- € και σε ξεχωριστό κλειστό 
φάκελο την οικονοµική προσφορά.  

Η προθεσµία περαίωσης του έργου ορίζεται σε τρεις (3) µήνες. 
Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις των Ν. 1418/84 και Ν. 2362/95 όπως αυτές 

ισχύουν σήµερα και το Π.∆. 609/85 όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 218/99, του Ν.3263/2004 και του Ν. 
3669/2008.  

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού από την ∆/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ, Πλατεία Αιγών 1 – 58200 Έδεσσα. Τα 
τεύχη δηµοπράτησης (∆ιακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Έντυπο Οικον. Προσφοράς κ.λ.π.) θα 
διατίθενται από την Υπηρεσία µέχρι την ∆ευτέρα 20-4-2015.  Τα τεύχη δηµοπράτησης δεν στέλνονται 
στους ενδιαφερόµενους µε FAX. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόµενοι καταβάλλουν τη δαπάνη 
αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε δέκα  (10) Ευρώ, εκτός αν ο ενδιαφερόµενος αναλάβει µε δαπάνη 
και επιµέλειά του την αναπαραγωγή. Τα τεύχη θα παραλαµβάνονται από το γραφείο Νο 7 από την κ. Φανή 
Γιούσµη, τηλ.: 23813-50712, FAX 23810-2444. Επίσης τα τεύχη της διακήρυξης (πλην του εντύπου 
Οικονοµικής Προσφοράς το οποίο οφείλουν οι ενδιαφερόµενοι να λάβουν από την Υπηρεσία) είναι 
αναρτηµένα στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Έδεσσας www.edessa.gr. 

Η διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού και η ανάδειξη του µειοδότη θα γίνει σύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία και την ∆ιακήρυξη της µελέτης. 

Το όριο του ποσοστού έκπτωσης πάνω από το οποίο ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 
προσκοµίσει πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης (σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3263/2004), 
καθορίζεται σε ∆Ω∆ΕΚΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (12%). 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες 
και ώρες στον ∆ήµο Ε∆ΕΣΣΑΣ (Αρµόδια: Φανή Γιούσµη, τηλ.: 23813-50712) 

./. 
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