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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
Αρ. Μελέτης :  05/2015  
Αρ. Πρωτ.:  8572/02-06-2015 

Έργο: 

«ΠΡΟΛΗΨΗ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ 
ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ» 

Χρηµατοδότηση:      ΥΠ.ΕΣ.  

 
Προϋπολογισµός: 65.000,00 € 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

1. Ο ∆ήµος Ηράκλειας Ν. Σερρών, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισµό για την ανάθεση του 
έργου «ΠΡΟΛΗΨΗ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ», 
συνολικού προϋπολογισµού 65.000,00 €:   

∆απάνη εργασιών  :    38.221,68 € 
ΓΕ + ΟΕ 18%       :      6.879,90 € 
Απρόβλεπτα 15%  :      6.765,24 € 
Αναθεώρηση         :         978,71 € 
Φ.Π.Α.                :     12.154,47 € 
2. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν  τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού 

(∆ιακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από το ∆ηµαρχείο  Ηράκλειας, Πλατεία Π. 
Μπακογιάννη 2, 62400 Ηράκλεια Σερρών, µέχρι την 11-06-2015, ηµέρα Πέµπτη. Η διακήρυξη 
του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριµένο από τον υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε, υπόδειγµα τύπου  Β, 
µε τις τροποποιήσεις του σύµφωνα µε τους Ν.4281/2014, Ν.4278/2014 και Ν.4250/2014. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2325 3 50138. 
3. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 16 Ιουνίου 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.µ. 

και το σύστηµα υποβολής προσφορών είναι µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης  κατά το άρθρο 5, του 
Ν. 3669/2008. 

4. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί α) ηµεδαποί διαγωνιζόµενοι, µεµονωµένοι, εγγεγραµµένοι 
στο Μ.Ε.ΕΠ, Α1 τάξης και άνω στην κατηγορία Ο∆ΟΠΟΙΙΑ και Α1 τάξης και άνω στην 
κατηγορία Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ σε κοινοπραξία  ή ατοµικά µε τους περιορισµούς που ισχύουν ή 
Εγγεγραµµένοι στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων που έχουν το νόµιµο δικαίωµα β) 
αλλοδαποί διαγωνιζόµενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει 
έργα παρόµοια (ποιοτικά και ποσοτικά) µε το δηµοπρατούµενο και 3)  όσοι έχουν τις 
απαραίτητες προϋποθέσεις, που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία. 

5. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 
1.056,91 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ηµερών, µετά την ηµέρα 
διεξαγωγής του διαγωνισµού.  

6. Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις ΥΠ.ΕΣ.. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.  
7. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου 

Ηράκλειας Ν. Σερρών.  
Ηράκλεια  02-06-2015 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 
 
 

ΣΒΕΝΤΖΙ∆ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
 
  

 


