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ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 
ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ  

Ο Δήκαξρνο Αγίαο Παξαζθεπήο πξνθεξύζζεη αλνηθηό ειεθηξνληθό Δηαγσληζκό γηα ηελ ππεξεζία 

κε ηίηιν: «ΤΝΣΗΡΗΕΙ ΠΑΙΔΙΚΧΝ ΥΑΡΧΝ ΚΑΙ ΤΠΑΙΘΡΙΧΝ ΥΧΡΧΝ 2018-

2019»,CPV: 50870000-4, 37535200-9, Κ.Α. 30.6262.31, κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε 

ζπκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο ηηκήο (πξνζθεξόκελν πνζνζηό 

έθπησζεο) γηα ην ζύλνιν ηεο ζπληήξεζεο νξγάλσλ παηδηθώλ ραξώλ (κεηά ησλ πιηθώλ), 

πξνϋπνινγηζκνύ 124.000€, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, ζύκθσλα κε ηελ 48/2018 κειέηε ηεο 

Δηεύζπλζεο Τερληθώλ Υπεξεζηώλ Τκήκα Αξρηηεθηνληθνύ Σρεδηαζκνύ, ε νπνία απνηειεί 

αλαπόζπαζην κέξνο ηεο δηαθήξπμεο ππ’ αξηζ. 32466/2018  

Ωο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ νξίδεηαη η 16/1/2019 και ώρα 14:00 μ.μ. Η 

ηλεκτρονική αποσυράγιση των προσυορών θα γίνει στις 21/1/2019 και ώρα 10:00 π.μ. 

Τν πιήξεο ζώκα ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ, ζα αλαξηεζεί ζε ειεθηξνληθή κνξθή (pdf) ζηε 

δηαδηθηπαθή πύιε: www.promitheus.gov.gr ηνπ ΕΣΗΔΗΣ. 

Ο δηαγσληζκόο έιαβε Α/Α 68122 ζπζηήκαηνο ΕΣΗΔΗΣ. 

Η εγγύεζε γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκό νξίδεηαη ζην 2% επί ηεο πξνϋπνινγηζζείζεο από ηελ 

ππεξεζία δαπάλεο κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ ήηνη 2000€.  

 Η εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πξέπεη λα έρεη ηζρύ ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο μετά 

ηε ιήμε ηνπ ρξόλνπ ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο πνπ νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε. 

Οη δηαγσληδόκελνη ζα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά γηα ην ζύλνιν ησλ ππεξεζηώλ, ζύκθσλα κε ηελ 

ηερληθή έθζεζε θαη ηνλ ελδεηθηηθό πξνϋπνινγηζκό.  

Η δαπάλε γηα δεκνζίεπζε ζα βαξύλεη ηνλ αλάδνρν. 

Γηα πιεξνθνξίεο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ηελ παξαιαβή ηεο δηαθήξπμεο, νη 

ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα επηζθέπηνληαη ηελ δηαδηθηπαθή πύιε: www.promitheus.gov.gr ηνπ 

ΕΣΗΔΗΣ, ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ ζηε δηεύζπλζε 

www.agiaparaskevi.gr/portal/index.php/efimerida-ypiresias/prokirykseis, θαζώο θαη λα 

επηθνηλσλνύλ κε ην Τκήκα Πξνκεζεηώλ ηνπ Δήκνπ θαζεκεξηλά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο, 

θαζεκεξηλά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο ζηα ηειέθσλα 213-2004559,213-5004548. 

 Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο 

 

                                                                                                         Σηέθαλνο Καζαπίδεο 

http://www.agiaparaskevi.gr/portal/index.php/efimerida-ypiresias/prokirykseis
ΑΔΑ: ΩΔΟΛΩ6Υ-ΞΩΩ
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