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ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3210/15-06-2012 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1. Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ (Δ.Ε.ΤΗ.Π.), προκηρύσσει 

πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν.3669/08 άρθρο 29, για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο: «METATOΠΙΣΗ  

ΠΡΟΜΟΝΩΜΕΝΩΝ  ΑΓΩΓΩΝ Τ/Θ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΤΟΥ Υ/Σ 4», αριθμός μελέτης: 

16/2012, με προϋπολογισμό μελέτης 11.500,00 ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α. 23%. 

2. Το έργο αφορά την μετατόπιση τεσσάρων προμονωμένων αγωγών του δικτύου  της 

Τ/Θ , τού πρωτεύοντος και δευτερεύοντος δικτύου της  Α΄ φάσης της Τ/Θ που                      

διασυνδέουν τον Υ/Σ 4 όπου θα ανεγερθεί το πολιτιστικό κτίριο του Κέντρου Διά-

σωσης – Ανάδειξης και Διάδοσης του Πολιτισμού των Ελλήνων της Ανατολής. 

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνι-

σμού από την έδρα της υπηρεσίας Εθνικής Αντίστασης 11, 50200 Πτολεμαΐδα, 

μέχρι τις 22/06/2012 με την καταβολή δέκα (10,00) € σε μετρητά έναντι από-

δειξης. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2463054420, FAX επικοινωνίας: 

2463054423, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα. Παπαδοπούλου Αρετή. 

4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27/06/2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 

π.μ. στην έδρα της   Δ.ΕΤΗ.Π και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ε-

νιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν. 3669/2008. 

5. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε 

κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τά-

ξεις του έργου, ήτοι τάξη Α1 και άνω, στην κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

ή εγγεγραμμένοι στο νομαρχιακό μητρώο της Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Κοζάνης ή σε άλλο Νο-

μαρχιακό μητρώο εφόσον ο Νομός Κοζάνης δηλώνεται ως γειτονικός, στην αντίστοι-

χη κατηγορία έργου. Επίσης αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι σύμφωνα με τους όρους 

της διακήρυξης. 

6. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστο-

λής συμμετοχής ύψους διακοσίων σαράντα επτά ευρώ (230,00) €  (2% του προ-

ϋπολογισμού μελέτης) και ισχύος εξήντα (60) ημερών. Εγγυητική επιστολή κα-

λής εκτέλεσης 5% επί του συμβατικού τιμήματος. Ο χρόνος ισχύος των προσφο-

ρών είναι τριάντα (30) ημέρες. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου : τριάντα (30) 

ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 

7. Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Δ.ΕΤΗ.Π. Προκαταβολή δε θα 

χορηγηθεί. 

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Δ.Ε.ΤΗ.Π. 

ΑΔΑ: Β4ΛΓΟΕΠΞ-ΔΚΥ
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.ΤΗ.Π. 

 

 

KOYΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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