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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              Ζωγράφου 15/10/2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ                         Αρ. Πρωτ.: οικ./ 14004

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο  Δήμος  Ζωγράφου  προκηρύσσει  ανοιχτό  διαγωνισμό  για  την  ανάθεση του  
έργου:  «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ  –  ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  ΣΧΟΛΕΙΩΝ,  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΚΤΙΡΙΩΝ  ΚΑΙ  
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  (2013)» (αρ.  μελέτης  55/2013),  με  προϋπολογισμό  500.000,00  €  με 
Αναθεώρηση και  Φ.Π.Α. 23%. 

Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  παραλάβουν   τα  συμβατικά  τεύχη  του  διαγωνισμού  
(Διακήρυξη,  Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας  Γ. Ζωγράφου 7,  
3ος όροφος,  Δ/νση  Τεχνικών  Υπηρεσιών  &   Δόμησης,  κάθε  εργάσιμη  ημέρα   και  
ώρα    11:00 π.μ. – 13:00 μ.μ.  μέχρι  και  31/10/2013  ημέρα  Πέμπτη.

 Επίσης  μπορούν  να  αναζητήσουν  τα  ως  άνω  τεύχη  στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου 
www  .  zografou  .  gov  .  gr  , ενότητα ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210.74.90.236 - 160 &  FAX επικοινωνίας  210.74.90.160 
αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία κ. Κωνσταντίνα Μάμμου - κ. Κωνσταντίνος Κούτσικος.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ  
υπόδειγμα τύπου Β’.

Ο  διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 05/11/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το 
σύστημα υποβολής προσφορών είναι  με επιμέρους ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με το 
άρθρο 4 πργ. β΄  του Ν. 3669/08. 

 Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί : 

α) ημεδαποί  διαγωνιζόμενοι,  μεμονωμένοι  ή  σε  κοινοπραξία,  εγγεγραμμένοι  στο  
Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Α2 ή 1η ή 2η 

τάξη  ανεξαρτήτου  έδρας ή 3η τάξη  εντός νομού και  Η/Μ Κ/ΞΙΕΣ 2Α1 (αναβάθμιση 
ορίου) Α2 ή  1η τάξη ή 2η τάξη εντός Νομού.

β) αλλοδαποί  διαγωνιζόμενοι  που  αποδεικνύουν  ότι  κατά  την  τελευταία  πενταετία,  
έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους  
7.984,00 € και ισχύ τουλάχιστον  9 μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του  
διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 9 μήνες .

Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ.  Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.

     Ο   Αντιδήμαρχος
                                                                                        Υποδομών, Προγραμμάτων και 

   Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Διαφάνειας

               Άγης Παπακωνσταντίνου
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