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Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

1. Προκηρύσσει δηµοπρασία επιλογής αναδόχου µε σφραγισµένες προσφορές για την εκτέλεση του έργου µε τίτλο : 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο∆ΩΝ 2014 »  

Ο συνολικός προϋπολογισµός Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε 1.700.000,00 Ευρώ και αναλύεται σε : 

∆απάνη Εργασιών 962.969,40 ΕΥΡΩ. 
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 173.334,49 ΕΥΡΩ.. 
Απρόβλεπτα  170.445,58 ΕΥΡΩ. 
Αναθεώρηση 364,35 ΕΥΡΩ 
Απολογιστικά 63.559,32 ΕΥΡΩ. 
ΓΕ & ΟΕ Απολογιστικών 11.440,68 ΕΥΡΩ. 
Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 317.886.18 ΕΥΡΩ. 

2. Ο διαγωνισµός θα γίνει την 10η του µηνός Μαΐου έτους 2016 ηµέρα Τρίτη και µε ώρα λήξης παραλαβής των 
προσφορών 10:00 π.µ. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δηµοπρασία την προαναφερθείσα ηµεροµηνία ή αν 
διεξαχθεί µεν αλλά δεν κατατεθεί καµιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ηµεροµηνία που θα καθορίσει µε πράξη 
της η Προϊσταµένη Αρχή  και η οποία θα γνωστοποιηθεί µε ΦΑΞ ή email  πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες 
πριν τη νέα ηµεροµηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισµού και την ίδια ώρα  (10:00 π.µ.). Η ίδια διαδικασία 
µπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.  

3. Η παραλαβή τευχών δηµοπράτησης θα είναι δυνατή µέχρι και δυο (2) µέρες εργάσιµες προ της ηµέρας διεξαγωγής 
του διαγωνισµού, ήτοι µέχρι και την Πέµπτη 5 Μαΐου 2016. Στη δηµοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή 
προσφοράς εργοληπτικές επιχειρήσεις ατοµικές ή εταιρικές, εγγεγραµµένες στα ΜΕΕΠ 2η τάξη και άνω για έργα 
κατηγορίας Ο∆ΟΠΟΙΪΑ.  

4. Σαν µέγιστο χρόνο κατασκευής του όλου έργου καθορίζεται ο χρόνος των είκοσι τεσσάρων (24) µηνών.  

5. Η εγγύηση για την συµµετοχή στην δηµοπρασία ορίζεται σε 2% επί του δηµοπρατούµενου ποσού, ήτοι 27.642,28 
ΕΥΡΩ, πρέπει ν’ απευθυνθεί προς ∆ΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ και να βεβαιώνεται µε την προσκόµιση ισόποσου γραµµατίου του 
Ταµείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕ∆Ε συνταγµένη 
σύµφωνα µε τον τύπο που ισχύει στο ∆ηµόσιο. 

Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να έχουν προθεσµία ισχύος που όµως δεν θα είναι λιγότερη των 9 µηνών και 30 
ηµερών. 
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