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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόρου για 
την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ετ Ος  2016» με προϋπολογισμό 74.400 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 
από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ του Δήμου Αγίας Παρασκευής.
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: κατηγορία Υδραυλικά με 
προϋπολογισμό 60.000 Ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύρη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, 
Συγγραφή Υπορρεώσεων, κλπ.) από την έδρα του Δήμου Λ. Μεσογείων 415 - 417, ΑΓΙΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Τ.Κ. 15343, μέρρι και την 2/12/2016.
Τα τεύρη δημοπράτησης πλην του εντύπου οικονομικής προσφοράς θα αναρτηθούν στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.agiaparaskevi.gr/portal/index.php/efimerida-
ypiresias/prokirykseis
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213 2004523, Fax επικοινωνίας 213 2004513, αρμόδιος υπάλληλος για 
επικοινωνία κ. Βασιλική Ηλιοπούλου.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαρθεί στις 8/12/2016 ημέρα Πέμπτη. και ώρα 10:00π.μ. Κριτήριο για την 
ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 
τιμής, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 95 παρ. 2α του Ν. 4412/2016.
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα με επιμέρους ποσοστά 

έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών της παραγράφου 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, 
εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι : Α1 τάξη και 
άνω στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ . β) Προερρόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έρουν υπογράψει την συμφωνία 
για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε 
αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιρη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. γ) 
αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έρουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
5. Ο ρρόνος ισρύος προσφορών θα είναι 6 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
6. Το έργο ρρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Αγίας Παρασκευής με Κ.Α. 25.7312.81 
Προκαταβολή δε θα ρορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίας 
Παρασκευής.
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