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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
Αρ. Μελέτης :  17/2016  
Αρ. Πρωτ.:  10071/14-07-2016 

Έργο:   «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» 

Χρηματοδότηση:      ΣΑΤΑ  

 
Προϋπολογισμός: 30.000,00 € 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

1. Ο Δήμαρχος Ηράκλειας Ν. Σερρών, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση 

του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ», συνολικού 

προϋπολογισμού 30.000,00 €:   
Δαπάνη εργασιών  :    17.973,36 € 
ΓΕ + ΟΕ 18%       :      3.235,20 € 
Απρόβλεπτα 15%  :      3.181,28 € 
Αναθεώρηση         :           0,40 € 
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού 

(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από το Δημαρχείο  Ηράκλειας, Πλατεία Π. 
Μπακογιάννη 2, 62400 Ηράκλεια Σερρών, μέχρι την 21-07-2016, ημέρα Πέμπτη. Η διακήρυξη 
του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, 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 26 Ιουλίου 2016, 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 για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ σε υποχρεωτική 
κοινοπραξία με Α1 τάξης και άνω για έργα κατηγορίας Η/Μ με τους περιορισμούς που 
ισχύουν 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 
487,80 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής 
του διαγωνισμού.  

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.  
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Ηράκλειας Ν. Σερρών.  
Ηράκλεια  14-07-2016 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 
 
 

ΣΒΕΝΤΖΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
 
  

 


