
  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ   04 / 07 /2019 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 13807 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, προκηρύσσει  την με συνοπτική διαδικασία επιλογή αναδόχου, με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την ανάθεση 

του έργου: «Διαμόρφωση βάσεων για την εγκατάσταση αιθουσών και συνοδές τεχνικές εργασίες» με 

προϋπολογισμό 12.510,00€ (10.088,71+ 2.421,29 ΦΠΑ 24%). Το έργο ανήκει στην κατηγορία 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό εργασιών 7.434,57 € (δαπάνη εργασιών με Γ.Ε.+Ο.Ε. και απρόβλεπτα 

χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ). 

1. Το έργο θα εκτελεστεί, σύμφωνα με την με αρ. 38/2019, μελέτη της Τ.Υ. με προθεσμία περαίωσης 

τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Έντυπο 

Οικονομικής Προσφοράς, κλπ ) από την έδρα της Υπηρεσίας: Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος, Παλαιό 

Φάληρο, T.K. 175 62, μέχρι τις 15/07/2019 

Πλήρης διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου : http://www.palaiofaliro.gr (στη 

διαδρομή: Εφημερίδα της υπηρεσίας / Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί - Δημοπρασίες), στο πρόγραμμα 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ : https://et.diavgeia.gov.gr/f/palaiofaliro & στο ΚΗΜΔΗΣ http://www.eprocurement.gov.gr 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 16/07/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30-10.00 π.μ. στο Δημαρχιακό 

Κατάστημα, οδός Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος (2ος όροφος), Παλαιό Φάληρο και το σύστημα υποβολής 

των προσφορών είναι, ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες, επί της εκατό(%) επί των τιμών 

του τιμολογίου της υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 125 του ν. 4412/2016 (Α' 147). 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213 2020251, fax 213 2020359. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο 

Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.ΥΜΕ.ΔΙ, για έργα κατηγορίας 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ΔΕΝ απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής  

6. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες. 

7. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.  

8. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή. 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΔΑ: 62ΙΙΩΞΕ-Ζ7Ζ
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