
                                                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                               Ζωγράφου 15/04/2016
                 & ΔΟΜΗΣΗΣ                                          
Τμήμα   : Γραμματεία  Αρ. Πρωτ.: οικ./5686         
Ταχ. Δ/νση   : Γ. Ζωγράφου 7, 157 72 
Πληροφορίες : Μαριέτα Καραγεώργη 
                        &   Ντορέττα Στυλιανίδη
Τηλέφωνο  :213.20.24.236-160 
Fax  :213.20.24.160                 

ΠΡΟΣ:  1) Την Εφημερίδα της Κυβέρνησης Τεύχος
              Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων.

          e-mail: dds@et.gr
 2) Εφημερίδα ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

    e-mail: geniki@otenet.gr 
  3) Εφημερίδα ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 
       e-mail: iho@otenet.gr
 4) Εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΜΑΡΥΣΙΑ 
        e-mail: info@amarysia.gr
  5) Εφημερίδα  ΠΑΛΜΟΣ
        e-mail: palmogal@otenet.gr

                                                             ΚΟΙΝ.:   1) Επιτροπή Διαγωνισμού
                                                                                κ. Φώτση Μαρία

κ. Οικονόμου Αθανάσιος
κ. Καζάνη Τριανταφυλλιά

                                                     2) ΠΕΔΜΕΔΕ
           Ασκληπιού 23 –  Αθήνα

                                                                                      e-mail: info@pedmede.gr
                  3) ΠΕΔΜΗΕΔΕ 

                                                                          e-mail: pedmiede@tee.gr
  4) Δήμαρχο

                                                                            5) Γενική Γραμματέα
                                                                            6) Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Διακήρυξης  Δημοπρασίας

Σας  διαβιβάζουμε   περίληψη   διακήρυξης  δημοπρασίας   που   αφορά   την
διενέργεια  Δημόσιου διαγωνισμού  για  το  έργο : «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ ΓΡ.
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ»  και  παρακαλούμε  για  την  δημοσίευσή  της  το αργότερο  μέχρι  τις
22/04/2016
H ΠΕΔΜΕΔΕ  και η ΠΕΔΜΗΕΔΕ  στις οποίες κοινοποιείται  το παρόν,  παρακαλούνται όπως
ορίσουν εκπρόσωπό τους, που θα παραστεί την ημέρα του διαγωνισμού.

Τα έξοδα δημοσίευσης  βαρύνουν τον  ανάδοχο.  Παρακαλούμε  για  την  γρήγορη και
έγκαιρη αποστολή των φύλλων της εφημερίδας σας (πριν  την ημερομηνία  διεξαγωγής της
δημοπρασίας).

           Ο  Αντιδήμαρχος
            Τεχνικών Έργων – υποδομών

                                                                                                             & Παιδείας

        Κικάκης Νικόλαος
                                                                          

ΑΔΑ: Ω7ΣΗΩΡΦ-ΟΨΨ



                                                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              Ζωγράφου 15/04/2016

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ                         Αρ. Πρωτ.: οικ./5685

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο  Δήμος  Ζωγράφου  προκηρύσσει  ανοιχτό  διαγωνισμό  για  την  ανάθεση του
έργου:  «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ» (αρ. μελέτης  107/2013),
με προϋπολογισμό 325.683,82 € 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, γραφείο 2, κάθε εργάσιμη ημέρα  και
ώρα  09:00 π.μ. – 14:00 μ.μ.  μέχρι  και 12/05/2016 ημέρα  Πέμπτη.

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

Πληροφορίες  στο  τηλέφωνο  επικοινωνίας 213.20.24.236  -  160 &  FAX,  αρμόδιοι
υπάλληλοι για την επικοινωνία  Μαριέτα Καραγεώργη & Ντορέττα Στυλιανίδη..

Η  διακήρυξη  του  έργου  έχει  συνταχθεί  κατά  το  εγκεκριμένο  από  τον  υπουργό
ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.  υπόδειγμα τύπου Β’.

Ο  διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις  17/05/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.  στον
3ο όροφο του  Δημαρχείου,  αίθουσα  Δημοτικού  Συμβουλίου  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 στην Α2  τάξη και άνω για
έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, στην Α2 ταξη και άνω για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ, και
Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Η/Μ .

 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
5.296,00 € 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  τη  ΓΕΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ.
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.

           Ο  Αντιδήμαρχος
                  Τεχνικών Έργων – υποδομών

                                                                                                          & Παιδείας

      Κικάκης Νικόλαος

http://www.zografou.gov.gr/
ΑΔΑ: Ω7ΣΗΩΡΦ-ΟΨΨ
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