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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

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

ρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές, σύμφωνα με 

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

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ» 
(αριθμός μελέτης: 09/2013), με προϋπολογισμό μελέτης 19.450,10 ΕΥΡΩ πλέον 

Φ.Π.Α. 23%. 

2. Το έργο αφορά την συντήρηση και επισκευή των ασφαλτικών  οδοστρωμάτων στα 

σημεία που έχουν καταστραφεί στον δήμο Εορδαίας. 

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

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

μέχρι τις 28-08-2013 με την καταβολή πέντε (5) € σε μετρητά έναντι απόδειξης. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2463054420, FAX επικοινωνίας: 2463054423, αρ-

μόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα. Παπαδοπούλου Αρετή. 
4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 30-08-2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα            

10:00 π.μ. στην έδρα της Δ.Ε.ΤΗ.Π. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι 

με ενιαίο 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 ή Α2 ή 1η στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ ή εγγεγραμμέ-

νοι στο νομαρχιακό μητρώο της Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Κοζάνης ή σε άλλο Νομαρχιακό μητρώο 

εφόσον ο Νομός Κοζάνης δηλώνεται ως γειτονικός, στην αντίστοιχη κατηγορία έρ-

γου. Επίσης αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι σύμφωνα με τους όρους της διακήρυ-

ξης. 

6. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής 

συμμετοχής ύψους τριακόσια ογδόντα οχτώ ευρώ  (388,00) € (2% του προϋπολο-

γισμού μελέτης) και ισχύος τριών (3) μηνών. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλε-

σης 5% επί του προϋπολογισμού μελέτης. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών εί-

ναι δύο (2) μήνες. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου : ένας χρόνος από την υπο-

γραφή 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. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.ΤΗ.Π. 

 

 

KOYΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΑΔΑ: ΒΛΩ1ΟΕΠΞ-Γ1Α


