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          Ο  Δήκνο  Δξάκαο  πξνθεξύζζεη  δεκόζην  κεηνδνηηθό δηαγσληζκό κε   αλνηρηή  
δεκνπξαζία, ηεο παξ. α ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 3669/08 (ΚΔΕ),  γηα  ηελ  αλάδεημε  αλαδόρνπ 
εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ: «Παπεμβάσειρ σε σώποςρ αποππιμμάτων (Έπγα αντιπςπικήρ 
πποστασίαρ) -2010»,  ζπλνιηθήο  θαηά  ηε κειέηε πξνβιεπόκελεο δαπάλεο 84.541,10 επξώ ρσξίο 
αλαζεώξεζε & Φ.Π.Α. θαη 105.000,00 επξώ κε αλαζεώξεζε θαη Φ.Π.Α..  Οη πξνζθνξέο ζα 
ππνβιεζνύλ κε ην ζύζηεκα εληαίνπ πνζνζηνύ έθπησζεο ηεο παξ. α  ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 3669/08 
(ΚΔΕ) θαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο  ηεο  παξνύζαο  δηαθήξπμεο.  

         Σν   έξγν  ρξεκαηνδνηείηαη  από πηζηώζεηο  ΔΕ –ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ,  κε εγθεθξηκέλε πίζησζε  
105.000,00 €. 
         ηελ  παξνύζα δηαθήξπμε (γηα ηε δεκνπξάηεζε θαη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ), ηζρύνπλ  νη  παξαθάησ 
δηαηάμεηο όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρύνπλ ζήκεξα: 

1.      Ο Ν. 3669/08 «Κύξσζε ηεο Κσδηθνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο θαηαζθεπήο δεκνζίσλ  
          έξγσλ» (ΚΔΕ).   

          2.      Οη δηαηάμεηο  ηνπ Ν. 1642/86 γηα ην Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. Α’ 25/86) θαη 
         ην άξζξν 27 ηνπ Ν. 2166/93 γηα θξάηεζε 6‰ ζην ΣΜΕΔΕ (Φ.Ε.Κ. Α’ 137/24-8-93) 
3.     Σν Π.Δ. 171/87 Όξγαλα πνπ απνθαζίδνπλ ή γλσκνδνηνύλ θαη εηδηθέο  ξπζκίζεηο  ζε  ζέκαηα  
έξγσλ  πνπ  εθηεινύληαη  από ηνπο ΟΣΑ θαη άιιεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 
4.      Οη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο (εθόζνλ δελ 
πεξηιακβάλνληαη ζηελ θσδηθνπνίεζε), θαζώο θαη ινηπέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή 
απνξξένπλ από ηα νξηδόκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεύρε ηεο παξνύζαο εξγνιαβίαο θαη γεληθόηεξα θάζε 
δηάηαμε (Νόκνο, Π.Δ., Τ.Α.) θαη εξκελεπηηθή εγθύθιηνο πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηνπ 
έξγνπ ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 
         ηε δεκνπξαζία γίλνληαη δεθηέο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο εγγεγξακκέλεο ζην Μεηξών 

Εξγνιεπηηθώλ Επηρεηξήζεσλ πνπ ηεξείηαη ζηε ΓΓΔΕ ηνπ Τ.ΠΕ.ΥΩ.Δ.Ε.:   εθόζνλ αλήθνπλ στην Α1 τάξη , 
στην Α2 τάξη και στην 1η τάξη  για έπγα κατηγοπίαρ ΟΔΟΠΟΙΙΑ. 

           Ο   δηαγσληζκόο  ζα  δηεμαρζεί  ζην  Δεκνηηθό  Καηάζηεκα,(Δ/λζε: Πιαηεία  Ειεπζεξίαο,  Σ.Κ.  661 
00, Δξάκα) ηειέθσλν 2521021906 θαη FAX 2521023343), ηελ  15ε Ινπλίνπ  2010, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 10 
(ώξα ιήμεο θαηάζεζεο πξνζθνξώλ), ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο Επηηξνπήο. 
           Οη  ελδηαθεξόκελνη  κπνξνύλ  λα παξαιακβάλνπλ ηεύρε δεκνπξάηεζεο από  ηε Δηεύζπλζε 
Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Δήκνπ θάζε εξγάζηκε εκέξα θαη ώξα κέρξη θαη ηελ πξνεγνύκελε Πέκπηε   
(10/06/2010) θαη ώξα 13.00 αληί ηηκήκαηνο  10  επξώ, ην νπνίν πξνθαηαβάιιεηαη ζηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία 
ηνπ  Δήκνπ  Δξάκαο.  ε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε αλαβνιήο ηνπ δηαγσληζκνύ απηόο ζα δηεμαρζεί ζε λέα 
εκεξνκελία πνπ ζα θαζνξίζεη κε πξάμε ηεο ε Πξντζηακέλε αξρή θαη ε νπνία ζα γλσζηνπνηεζεί κε θαμ 
πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηε λέα εκεξνκελία, ζε όζνπο παξέιαβαλ ηεύρε ηνπ δηαγσληζκνύ ζην 
ίδην κέξνο θαη ώξα. 
           Γηα  ηε  ζπκκεηνρή  ζηνλ  δηαγσληζκό  απαξαίηεηε πιελ ησλ ινηπώλ δηθαηνινγεηηθώλ  είλαη  θαη ε 
ππνβνιή εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο, ύςνπο  1.691,00  επξώ.  
Πιεξνθνξίεο ζην ηειέθσλν 2521350652     (θ.   Οηθνλνκίδε Γεώξγην).-      
 
                                                                       Δξάκα 17/05/2010 
 

Ο Δήκαξρνο Δξάκαο 
 
 

Θσκάο Μαξγαξίηεο 
 
 

 


