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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  Κιλκίπ, 18-6-2015 
ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 
ΜΑΚΔΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 

  
Αοιθ. Ποχς. :  7630 

Δ/ΝΗ ΔΑΩΝ ΚΙΛΚΙ 
ΔΑΑΡΦΔΙΟ ΚΙΛΚΙ   

 

ΠΔΡΙΛΗΧΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΓΙΑ ΣΗ ΛΗΧΗ ΔΓΓΡΑΥΩΝ ΠΡΟΥΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΔΛΔΗ 
ΔΡΓΑΙΩΝ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΑΩΝ ΚΑΙ ΔΑΙΚΩΝ ΔΚΣΑΔΩΝ - ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΑΙΚΟΤ 

ΟΔΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΚΑΙ ΥΡΤΓΑΝΔΤΔΙ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΠΔΡΙΟΦΗ ΔΤΘΤΝΗ 
ΔΑΑΡΦΔΙΟΤ ΚΙΛΚΙ ΔΣΟΤ 2015 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: Μέυοι 13.000,00 (με Υ.Π.Α.) 

 
Ο  ΔΑΑΡΦΗ  ΚΙΛΚΙ 

 
Αμακξιμώμει ςη λήφη ρτοαγιρμέμχμ εγγοάτχμ ποξρτξοώμ άμεσ δημξποαρίαπ, ρύμτχμα με 
ςιπ διαςάνειπ ςηπ παο. 3 ςξσ αοθ. 9 ςξσ Π.Δ. 437/81, για ςημ εκςέλερη με ασςεπιρςαρία δια 
μικοξεογξλαβιώμ, ςχμ εογαριώμ ςξσ Έογξσ: 2014Δ58400003 - Αμςιπσοική Ποξρςαρία 
δημξρίωμ δαρώμ και δαρικώμ εκςάρεωμ - «σμςήοηρη Δαρικξύ Οδικξύ Δικςύξσ και 
τοσγαμεύρειπ αμςιπσοικξύ δικςύξσ πεοιξυήπ εσθύμηπ Δαραουείξσ Κιλκίπ έςξσπ 2015», με ςξ 
ρύρςημα ποξρτξοάπ εμιαίξσ πξρξρςξύ έκπςχρηπ για όλεπ ςιπ εογαρίεπ, ρε ακέοαιεπ μξμάδεπ, 
επί ςχμ ςιμώμ μξμάδχμ ςχμ εογαριώμ ςξσ ςιμξλξγίξσ ςηπ μελέςηπ, ρε ρσμπληοχμέμξ έμςσπξ 
ςηπ σπηοερίαπ. Η εκςέλερη ςχμ εμ λόγχ εογαριώμ θα αμαςεθεί ρςξ μειξδόςη πξσ θα δώρει ςη 
μεγαλύςεοη έκπςχρη. Η ρσμξλική δαπάμη ςχμ εογαριώμ πξσ θα εκςελερςξύμ θα αμέλθει μέυοι 
ςξ πξρό ςχμ 13.000,00 € (ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ ςξσ ΥΠΑ).  
 
Η δαπάμη πξσ θα ποξκληθεί θα καλστθεί από ςημ καςαμεμημέμη πίρςχρη ςξσ ξοίξσ πληοχμώμ 
ςξσ Έογξσ: 2014Δ58400003 Αμςιπσοική Ποξρςαρία δημξρίχμ δαρώμ και δαρικώμ εκςάρεχμ, 
ςηπ ΑΔ 584 ςξσ Ποξγοάμμαςξπ Δημξρίχμ Δπεμδύρεχμ έςξσπ 2015, ρύμτχμα με ςημ αοιθ. 
125997/2464/10-6-2015 (ΑΔΑ: 6101465ΥΘΗ-ΩΓΧ) απόταρη ςξσ ΤΠΔΚΑ, «Έγκοιρη διάθερηπ 
πίρςχρηπ ςξσ ξοίξσ πληοχμώμ ςηπ ΑΔ 584 ςξσ Ποξγοάμμαςξπ Δημξρίχμ Δπεμδύρεχμ 2015 ρςιπ 
Δαρικέπ Τπηοερίεπ ςχμ Απξκεμςοχμέμχμ Διξικήρεχμ», ή ξπξιαρδήπξςε άλληπ πηγή 
υοημαςξδόςηρηπ. 
 
Η διαδικαρία  θα ποαγμαςξπξιηθεί ρςα γοατεία ςξσ Δαραουείξσ Κιλκίπ, εμώπιξμ ςηπ αομόδιαπ 
επιςοξπήπ διεμέογειαπ αμάθερηπ έογχμ και εογαριώμ δι’ ασςεπιρςαρίαπ, ρύμτχμα με ςημ παο. 
4 ςξσ αοθ. 9 ςξσ Π.Δ. 437/81, όπχπ έυει ξοιρθεί με ςημ αοιθ. 6062/20-05-2014 απόταρη ςξσ 
Δ/μςή Δαρώμ Ν. Κιλκίπ, όπχπ ςοξπξπξιήθηκε με ςημ αοιθ. 6662/15-6-2015 απόταρή ςηπ, ςημ 
30η–06–2015, ημέοα Σοίςη και ώοα 10:00 π.μ. (λήνη επίδξρηπ ποξρτξοώμ). 
 
ε πεοίπςχρη πξσ η διαδικαρία απξβεί άγξμη ή αρύμτξοη για ςξ Δλλημικό Δημόριξ θα 
επαμαλητθεί με ςξσπ ίδιξσπ όοξσπ ρςξμ ίδιξ ςόπξ και ώοα, ςημ 8η-07–2015, ημέοα Σεςάοςη και 
υχοίπ άλλη έκδξρη απόταρηπ ή δημξρίεσρηπ. 
 
ςη διαδικαρία μπξοξύμ  μα ρσμμεςάρυξσμ : 

1. Μεμξμωμέμεπ εογξληπςικέπ επιυειοήρειπ: 

α.   Δγγεγοαμμέμεπ 

α1. ρςξ Μηςοώξ Δογξληπςικώμ Δπιυειοήρεχμ πξσ ςηοείςαι ρςη ΓΓΔΔ ςξσ ΤΠΔΦΩΔΔ 
ετόρξμ αμήκξσμ ρε ξπξιαδήπξςε ςάνη για έογα καςηγξοίαπ ΠΡΑΙΝΟΤ ρςελευχμέμεπ 
από Δαρξλόγξ ή Δαρξπόμξ ή 

α2.  ρςξ Μηςοώξ Δογξληπςικώμ Δπιυειοήρεχμ πξσ ςηοείςαι ρςη ΓΓΔΔ ςξσ ΤΠΔΦΩΔΔ 
ετόρξμ αμήκξσμ ρε ξπξιαδήπξςε ςάνη για έογα καςηγξοίαπ ΟΔΟΠΟΙΙΑ. 
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β. Δογξλήπςεπ Δημξρίχμ Δαρξςευμικώμ Έογχμ (ΔΔΔΔ), ετόρξμ αμήκξσμ ρςημ Α΄ και Β΄ 
ςάνη, ρύμτχμα με ςα άοθοα 16 και 17 ςξσ ΠΔ 437/81 και ςηπ αοιθ. 123605/935/17-4-
2015 απόταρηπ ςξσ ΤΠΔΚΑ. 

γ. Δογξληπςικέπ επιυειοήρειπ εγγεγοαμμέμεπ ρςα Νξμαουιακά Μηςοώα για έογα ξδξπξιίαπ ή 
υχμαςξσογικώμ πξσ μξμιμξπξιξύμ ςημ ρσμμεςξυή ςξσπ. 

2. Κξιμξποανίεπ Δογξληπςικώμ Δπιυειοήρεχμ ςχμ παοαπάμχ πεοιπςώρεχμ α και β ρε 
ξπξιξμδήπξςε ρσμδσαρμό μεςανύ ςξσπ, σπό ςξσπ όοξσπ ςξσ άοθοξσ 2 παο. 7 ςξσ Π.Δ. 
609/85 (Κξιμξποανία ρςημ ίδια καςηγξοία), σπό ςξμ όοξ όςι κάθε Δογξληπςική Δπιυείοηρη 
θα ρσμμεςέυει ρςξ κξιμξποακςικό ρυήμα με πξρξρςό όυι μικοόςεοξ ςξσ 25% ςηπ καλξύμεμηπ 
καςηγξοίαπ.  

3. Κάθε εογξληπςική επιυείοηρη ρσμμεςέυει, είςε μεμξμχμέμα, είςε χπ μέλξπ εμόπ 
κξιμξποακςικξύ ρυήμαςξπ. 

 
Η εγγύηρη ρσμμεςξυήπ ρςη διαδικαρία ξοίζεςαι ρε 2% ςηπ δαπάμηπ ςχμ δημξποαςξύμεμχμ 
εογαριώμ υχοίπ ΥΠΑ, ήςξι ρςξ πξρό ςχμ εσοώ (211,38 €) και απεσθύμεςαι ρςξ Δαραουείξ 
Κιλκίπ. 
 
Η εκςέλερη ςχμ εογαριώμ θα γίμει καθ’ σπόδεινη και με ασςεπιρςαρία από ςξ Δαραουείξ Κιλκίπ. 
Η  έγκοιρη ςχμ ποχςξκόλλχμ παοαλαβήπ θα γίμει από ςη Δ/μρη Δαρώμ Κιλκίπ. 
 
Οι εμδιατεοόμεμξι, μπξοξύμ μα ποξμηθεσςξύμ ςημ Αμακξίμχρη – σγγοατή Τπξυοεώρεχμ, μα 
λάβξσμ γμώρη ςηπ μελέςηπ και μα λάβξσμ ςξ ποχςόςσπξ έμςσπξ ςηπ ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ, 
από ςξ γοατείξ ςξσ Σμήμαςξπ Δκςέλερηπ Δαρξςευμικώμ Έογχμ ςξσ Δαραουείξσ Κιλκίπ, καςά ςιπ 
εογάριμεπ ημέοεπ και ώοεπ και ςξ αογόςεοξ μέυοι ςημ ποξηγξύμεμη ημέοα διεναγχγήπ ςηπ 
διαδικαρίαπ. 
 
Πεοιρρόςεοεπ πληοξτξοίεπ παοέυξμςαι επίρηπ καςά ςιπ εογάριμεπ ημέοεπ και ώοεπ ρςα γοατεία 
ςξσ Δαραουείξσ Κιλκίπ, ξδόπ 21ηπ Ιξσμίξσ 207, 3ξπ όοξτξπ, ςηλέτχμξ : 2341022400 (αομόδιξπ κ. 
Γ. Καγιάμμηπ ή κ. Φ. Ρακιςζόπξσλξπ).   
 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 
 
ΠΡΟ :  
1. Δαραουεία: Γξσμέμιρραπ, Θερ/μικηπ,  
    Λαγκαδά, εοοώμ, ιδηοξκάρςοξσ,      
    Έδοεπ ςξσπ (Για ςξιυξκόλληρη και    
    απξρςξλή ςξσ ρυεςικξύ απξδεικςικξύ).  
2. Δήμξπ Κιλκίπ, Δμςαύθα 
    (Για ςξιυξκόλληρη και    
    απξρςξλή ςξσ ρυεςικξύ απξδεικςικξύ). 
3. Δήμξπ Παιξμίαπ, Μ. Αλενάμδοξσ 77  
    Σ.Κ.:61200 Πξλύκαρςοξ 
    (Για ςξιυξκόλληρη και    
    απξρςξλή ςξσ ρυεςικξύ απξδεικςικξύ). 
4. Δ/μρη Πληοξτξοικήπ Α.Δ.Μ.Θ. 

Για αμάοςηρη ρςημ ιρςξρελίδα ςηπ σπηοερίαπ 
5. Δ/μρη σμςξμιρμξύ και Δπιθεώοηρηπ Α.Δ.Μ.-Θ. 
    Λεχτ. Γεχογικήπ υξλήπ 46 
    551 34  Θερραλξμίκη 
6. Δ/μρη Δαρώμ Κιλκίπ, Δμςαύθα 
7. Πίμακαπ Αμακξιμώρεωμ Δαραουείξσ Κιλκίπ, Δμςαύθα  

 
ΚΟΙΝ.:  
Μέλη επιςοξπήπ διαγωμιρμξύ Δμςαύθα 

Ο ΔΑΑΡΦΗ ΚΙΛΚΙ 
 
 
 
 

Γεώογιξπ Βξύοςραπ 

Δαρξλόγξπ με βαθμό Β΄ 
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