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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 
Ο Δήμαρχος Αλμωπίας Ν. Πέλλας, γνωστοποιεί ότι στις 24/08/2015, ημέρα Δευτέρα και στο 
Δημοτικό Κατάστημα, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, 1ος όροφος, (Πλατεία Αγγελή Γάτσου 
Αριδαία) θα γίνει Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΚΩΝ» (Υποέργο 6)  
προϋπολογισμού 22.405,63  Ευρώ (με Φ.Π.Α.). 
Η υποβολή της προσφοράς θα γίνει  με το σύστημα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης (σε ακέραιες 
μονάδες) πάνω σε συμπληρωμένο τιμολόγιο της υπηρεσίας, της μελέτης με αριθ. 23/2015, σε 
ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη “Οικονομική Προσφορά”.  
Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη 
δημοπράτησης που αναφέρονται, διατίθενται από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Αλμωπίας, οδός Πλ. Αγγελή Γάτσου, Αριδαία, τηλ.: 23843 50251-257. Εναλλακτικά, τα τεύχη 
δημοπράτησης-πλην της οικονομικής προσφοράς-μπορούν να παραληφθούν μέσω της 
ιστοσελίδας του Δήμου όπου δημοσιεύονται ( www.dimosalmopias.gov.gr). 
 Ώρα έναρξης της επίδοσης προσφορών ορίζεται η 11:00 και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών 
από την επιτροπή ορίζεται η 12:00. 
    Στην δημοπρασία  θα γίνουν δεκτές: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη,   

2. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Περιφερειακά Μητρώα 
(εμπειροτέχνες) για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ για ποσό ίσο ή μεγαλύτερο του 
προϋπολογισμού του έργου άνευ ΦΠΑ (18.215,96 €). 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται  σε  2%  επί του προϋπολογισμού  του έργου, δηλαδή σε 364,32 
€, και θα απευθύνεται προς το Δήμο Αλμωπίας.  
Το προκηρυσσόμενο έργο εντάσσεται στα πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Support and Development 
of the Bee-Products' Economy in the cross-border area» με ακρωνύμιο Bee-conomy, το οποίο 
υλοποιείται στο IPA διασυνοριακό Πρόγραμμα «Ελλάδα – πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 
Μακεδονίας 2007-2013». Πρόκειται για το υπ’αριθμ. 4.3.3 παραδοτέο της εν λόγω πράξης. 
Σχετική είναι η 301294/ΜΑ4143/25.07.2014 απόφαση ένταξης, η 240/2014 απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου για την αποδοχή της απόφασης ένταξης, η Σύμβαση Χρηματοδότησης (Subsidy 
Contract) που υπογράφηκε στις 02/01/2015 και απεστάλη στην Κοινή Τεχνική Γραμματεία με το 
34777/05-01-2015 διαβιβαστικό του Δήμου Αλμωπίας. Η δαπάνη για την υλοποίηση της 
παραπάνω δράσης προέρχεται από την ΣΑΕ 2014ΕΠ30880023 (ΑΔΑ: 657ΨΦ-ΨΥΛ και 
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6ΑΥ0465ΦΘΘ-Π41) και θα βαρύνει τον ΚΑ 15.7341.0008 του προϋπολογισμού του Δήμου 
Αλμωπίας. 
Πληροφορίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου από την υπάλληλο Μήτκα Ασημένια (τηλ. 23843-50257). 
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