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ΠΕΡΙΛΗΦΗ  ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ  ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ  ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

 

1. Ο Γήκνο Νάμνπ & Μηθξώλ Κπθιάδσλ, πξνθεξύζζεη αλνηρηό δηαγσληζκό γηα ηελ αλάζεζε 

ηνπ έξγνπ «Καηαζθεπή w.c. ζην 4ν Γεκνηηθό ζρνιείν Νάμνπ, κε πξνϋπνινγηζκό 139.780,00 

ΔΤΡΩ» Σν έξγν ζπληίζεηαη από ηηο αθόινπζεο θαηεγνξίεο εξγαζηώλ: α) θαηεγνξία νηθνδνκηθά, 

κε πξνϋπνινγηζκό 66.997.87, β) θαηεγνξία Η/Μ, κε πξνϋπνινγηζκό 50.968.23(δαπάλε 
εξγαζηώλ, ΓΔ θαη ΟΔ θαη απξόβιεπηα).  

2. Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα παξαιάβνπλ ηα ζπκβαηηθά ηεύρε ηνπ δηαγσληζκνύ 

(Γηαθήξπμε, πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ θ.ι.π) από ηελ έδξα ηεο ππεξεζίαο, Γεκαξρηαθό Μέγαξν 

Γήκνπ Νάμνπ & Mηθξώλ Κπθιάδσλ, Υώξα Νάμνπ, κέρξη ηηο 29 επηεκβξίνπ 2011. Η δηαθήξπμε 
ηνπ έξγνπ έρεη ζπληαρζεί θαηά ην εγθεθξηκέλν από ηνλ ππνπξγό ΠΔΥΩΓΔ ππόδεηγκα ηύπνπ Β 

Πιεξνθνξίεο ζην ηειέθσλν 2285360127, FAX επηθνηλσλίαο 2285023570, αξκόδηνο 

ππάιιεινο γηα επηθνηλσλία θνο Απόζηνινο Φπξνγέλεο 

3. Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ζηηο 4 Οθησβξίνπ , εκέξα Σξίηε θαη ώξα 10:00 θαη ην ζύζηεκα 

ππνβνιήο πξνζθνξώλ είλαη «κε επί κέξνπο πνζνζηά έθπησζεο» ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.3669/08. 

4. ην δηαγσληζκό γίλνληαη δεθηνί α) εκεδαπνί δηαγσληδόκελνη, κεκνλσκέλνη ή ζε θνηλνπξαμία, 

εγγεγξακκέλνη ζην Μ.Δ.ΔΠ. ή, θαηά πεξίπησζε θαη ζηα λνκαξρηαθά κεηξώα (εθόζνλ ν 

πξνϋπνινγηζκόο ηνπ έξγνπ ην επηηξέπεη), πνπ θαιύπηνπλ ηηο θαηεγνξίεο θαη ηάμεηο ηνπ έξγνπ, 

ήηνη ηάμεηο Α1 ή Α2 ή 1ε  ζηελ θαηεγνξία Οηθνδνκηθά θαη ηάμεηο Α1 ή Α2 ή 1ε  ζηελ θαηεγνξία 

Η/Μ, β) αιινδαπνί δηαγσληδόκελνη πνπ απνδεηθλύνπλ όηη θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, έρνπλ 

εθηειέζεη έξγα παξόκνηα (πνηνηηθά θαη πνζνηηθά) κε ην δεκνπξαηνύκελν. 

5. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο ύςνπο 

2.370,00 ΔΤΡΩ θαη ηζρύ ηνπιάρηζηνλ έμη κελώλ θαη ηξηάληα εκεξώλ, κεηά ηελ εκέξα 

δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ. Ο ρξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ είλαη έμη κήλεο. 

6. Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη από πηζηώζεηο ηνπ Γήκνπ Νάμνπ & Μηθξώλ Κπθιάδσλ. 

Πξνθαηαβνιή δε ζα ρνξεγεζεί. 

7. Σν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί από ηε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή Γήκνπ Νάμνπ & 

Μηθξώλ Κπθιάδσλ. 

 
 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ. 
κ.α.α. 
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