
 

 
 

 
   
       

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  

 

1. Ο Δήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο δηαθεξχζζεη κε ηε  δηαδηθαζία ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ επηινγή 
αλαδφρνπ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΠΛΑΣΙΚΟΤ 
ΥΛΟΟΣΑΠΗΣΑ ΣΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ 5Υ5 ΣΟΤ 7νπ & 9νπ ΔΗΜ. ΥΟΛΕΙΩΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Ν. 
ΑΣΣΙΚΗ» κε πξνυπνινγηζκφ 50.000,00 Επξψ (κε αλαζεψξεζε θαη Φ.Π.Α.) απφ ηελ Γ.Γ.Α.. 
Σν έξγν ζπληίζεηαη απφ ηελ θαηεγνξία εξγαζηψλ: Οηθνδνκηθά κε πξνυπνινγηζκφ 50.000,00 Επξψ 
(δαπάλε εξγαζηψλ, ΓΕ θαη ΟΕ θαη απξφβιεπηα). 
2. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ  (Δηαθήξπμε, 
πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ, θιπ.) απφ ηελ έδξα ηνπ Δήκνπ Λ. Μεζνγείσλ 415 - 417, ΑΓΙΑ 
ΠΑΡΑΚΕΤΗ, Σ.Κ. 15343, κέρξη θαη ηελ  20/04/2017. 
Σα ηεχρε δεκνπξάηεζεο πιελ ηνπ εληχπνπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα αλαξηεζνχλ ζηελ 
ειεθηξνληθή δηεχζπλζε:http://www.agiaparaskevi.gr/portal/index.php/efimerida-ypiresias/prokirykseis 
Πιεξνθνξίεο ζην ηειέθσλν 213 2004518, Fax επηθνηλσλίαο 213 2004513, αξκφδηνο ππάιιεινο γηα 
επηθνηλσλία θνο ίκνο ίκνπ. 
3. Ο διαγωνιζμόρ θα διεξαχθεί ζηιρ  20/04/2017 ημέπα Πέμπηη  και ώπα 10:00π.μ. Κξηηήξην γηα 
ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν 
βάζεη ηηκήο, φπσο εηδηθφηεξα νξίδεηαη ζην άξζξν 95 παξ. 2α  ηνπ Ν. 4412/2016.  
4. ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηνί α) εκεδαπνί δηαγσληδφκελνη, κεκνλσκέλνη ή ζε θνηλνπξαμία, εγγεγξακκέλνη 

ζην Μ.Ε.Ε.Π., πνπ θαιχπηνπλ ηελ θαηεγνξία θαη ηάμε ηνπ έξγνπ, ήηνη : A1 ηάξη και άνω για έπγα 

καηηγοπίαρ οικοδομικά. β) Πξνεξρφκελεο απφ θξάηε - κέιε ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Επξσπατθνχ 

Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Ε.Ο.Υ.) ή απφ θξάηε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηελ ζπκθσλία γηα ηηο Δεκφζηεο πκβάζεηο 

(.Δ..) ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Εκπνξίνπ (Π.Ο.Ε.), ζηα νπνία ηεξνχληαη επίζεκνη θαηάινγνη 

αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ, εθφζνλ είλαη εγγεγξακκέλεο ζε απηνχο θαη ζε ηάμε θαη θαηεγνξία αληίζηνηρε κε 

ηηο θαινχκελεο ηνπ Ειιεληθνχ Μεηξψνπ Μ.Ε.Ε.Π. γ) αιινδαπνί δηαγσληδφκελνη πνπ απνδεηθλχνπλ φηη θαηά 

ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, έρνπλ εθηειέζεη έξγα παξφκνηα (πνηνηηθά θαη πνζνηηθά) κε ην δεκνπξαηνχκελν. 

5. Ο ρξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ ζα είλαη 6 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

6. Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Γ.Γ.Α χςνπο 50.000 €,  

θαη βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Δήκνπ κε Κ.Α.30.7336.55. 

7. Σν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί απφ ηε Οηθνλνκηθή Επηηξνπή ηνπ Δήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο.  

 

  Ο ΔΗΜΑΡΥΟ 
 
 
 
 
     ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΘΟΠΟΤΛΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ 
ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 

Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ 

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ 
ΠΛΑΣΙΚΟΤ ΧΛΟΟΣΑΠΗΣΑ ΣΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ 
5Χ5 ΣΟΤ 7ου & 9ου ΔΗΜ. ΧΟΛΕΙΩΝ ΑΓΙΑ 
ΠΑΡΑΚΕΤΗ Ν. ΑΣΣΙΚΗ 

 

 

Αρ.Πρωτ.:    10512 /    6 -  4 - 2017 

ΑΔΑ: 78ΨΚΩ6Υ-856


		2017-04-07T08:53:53+0300
	Athens




