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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση με
τίτλο «Εργασίες Αποχιονισμού των οδών των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Ωραιοκάστρου
για τα έτη 2020-2021», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016.
Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων
τετρακοσίων ευρώ

(74.400,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Δήμου Ωραιοκάστρου

από τον ΚΑ

20.6262.1001 του προϋπολογισμού έτους 2020 με το ποσό των 34.000,00 ευρώ. Το
υπόλοιπο ποσό θα βαρύνει τη σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους
2021. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της και
ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ και έως 31/12/2021.
Oι όροι της διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ αρ.3412020 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου, ΑΔΑ:ΩΞΤΓΩΗΖ-ΖΗΩ
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου, Κομνηνών 76,
Ωραιόκαστρο, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, ενώπιον της αρμόδιας
επιτροπής του διαγωνισμού την 7η Δεκεμβρίου έτους 2020 ημέρα Δευτέρα. Ώρα έναρξης
παραλαβής προσφορών ορίζεται η 09.00η π.μ. και ώρα λήξης η 09.30η π.μ., κατά την οποίαν
λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.
Οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου,
καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 2313304086 fax: 2310697536
mail:meze@oraiokastro.gr.

για

ότι

αφορά

την

διακήρυξη

και

τηλ.

2313304074,

mail:mnikas@oraiokastro.gr για ότι αφορά την τεχνική έκθεση Το πλήρες κείμενο της
διακήρυξης και της με ημερ. 9/9/2020 τεχνικής έκθεσης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος &
Ποιότητας Ζωής,

Τμήμα

Πολιτικής Προστασίας έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ

www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ωραιοκάστρου www.oraiokastro.gr.
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