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Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ     ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ   

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

 

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

ΣΤΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΤΩΝ Δ.Ε. ΤΡΙΓΩΝΟΥ, ΒΥΣΣΑΣ, ΚΥΠΡΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», CPV: 

45453100-8  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016. 

Ο Προϋπολογισμός των εργασιών που δημοπρατούνται είναι: 60.000,00 €, εκ των 

οποίων ο Φ.Π.Α είναι 14.400,00 € και η πίστωση για το 2017 είναι εξασφαλισμένη 

προερχόμενη από την ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ- ΠΡΩΗΝ ΣΑΤΑ του Δήμου 

Ορεστιάδας. 

Ο διαγωνισμός  θα διεξαχθεί, με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά 

έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού 

της μελέτης, σύμφωνα με το άρθρο 95, παρ.2α του Ν.4412/2016, στις 10 του μήνα 

Οκτωβρίου του έτους 2017 ημέρα Τρίτη  και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης 

προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Ορεστιάδας (Βασ. Κων/νου 11, 68200 

Ορεστιάδα) μπροστά σε αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

α) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Μ.Ε.ΕΠ. για έργα 

κατηγορίας οικοδομικών τάξης Α1 και άνω. 

β) Επιχειρήσεις γραμμένες στο Νομαρχιακό Μητρώο (ΓΕΜΗ) αναλόγου ειδικότητας 

οικοδομικών και ορίου Πτυχίου . 

 Η προθεσμία για την εκτέλεση του έργου είναι έξι  (6) μήνες. 

 Δεν απαιτείται Εγγύηση συμμετοχής.  

Το αποτέλεσμα της διαγωνισμού θα εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 
Ορεστιάδας. 

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν, καταβάλλοντας τη δαπάνη 

αναπαραγωγής τους που ανέρχεται σε 5,00 (πέντε) ΕΥΡΩ, σε ηλεκτρονική μορφή τα 

συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κτλ), όπως επίσης 

και το αριθμημένο και σφραγισμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς, από την Διεύθυνση 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ορεστιάδας (Γραφείο  2 , Β. Κωνσταντίνου 11, Ορεστιάδα) 

μέχρι και την   09/10/2017 , μία  ημέρα πριν από τη διεξαγωγή του διαγωνισμού.  

      Πληροφορίες στο τηλ. 2552350347. Τεύχη δημοπράτησης δίνονται, μέχρι και την 

προηγούμενη του διαγωνισμού, από το Δήμο Ορεστιάδας τηλ. 2552350358 αρμόδιος 

υπάλληλος Σκερλετίδου Αικατερίνη. 

 

 
Ο Δήμαρχος Ορεστιάδας 
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