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Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

 
Θα προβεί στη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού σε ΕΥΡΩ με σφραγισμένες προσφορές, σε εκτέλεση της υπ’ 
αριθ. 183/2019 (ΑΔΑ:ΩΛΜ8ΩΡΦ-ΔΔ1) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζωγράφου και της 
ΑΑΥ 390/2019 (ΑΔΑΜ: 19REQ005795421), για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤIΡΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ», για την κάλυψη των αναγκών συντήρησης κτιρίων & έργων του Δήμου 
Ζωγράφου, εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 45.161,29€ πλέον Φ.Π.Α. 24% (10.838,71€), ήτοι προϋπολογισθείσας 
δαπάνης 56.000,00€, με  αριθμό μελέτης 13/2019 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης και με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής στο σύνολο του 
προϋπολογισμού, εφόσον συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.  Ο χρόνος 
παράδοσης της προμήθειας ορίζεται τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας σε ένα (1) έτος / δώδεκα 
(12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και με δικαίωμα παράτασης.  

Καταληκτική ημερομηνία και αποσφράγιση των προσφορών ορίζεται η 10Η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα ΤΡΙΤΗ.  

Ώρα υποβολής προσφορών: από 10:00 π.μ. έως και 10:30π.μ.  
 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Ζωγράφου (Γ.Ζωγράφου 7, ΤΚ:15772 Ζωγράφου) 

στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (3ος όροφος) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.   

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:  
1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 
εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να 
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της 
αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

Γίνονται δεκτές και προσφορές που έχουν κατατεθεί στο Ταχυδρομείο ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο με την 

προϋπόθεση, ότι θα έχουν φτάσει στο Πρωτόκολλο μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού. 

Προσφορές που περιέρχονται στο Δήμο πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

παραδίδονται στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών πριν τη λήξη της προθεσμίας. εάν αυτές προσκομίζονται 

αυτοπροσώπως ή από νόμιμους εκπροσώπους. 

Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον μειοδότη, βάσει των διατάξεων του Ν.3548/2007, του Ν.3801/2009 και της 

27754/10 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλ. Διακυβέρνησης.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες για τους όρους διακήρυξης και τις τεχνικές 

προδιαγραφές κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα Γραφεία του Δήμου (Γ. Ζωγράφου 7). Αρμόδιος 
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υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης είναι η κα. Παπαγιαννοπούλου Διονυσία (213-2024159) 

και του Τμήματος Προμηθειών οι κ. Μπαλτσιάκη Παναγιώτα και Λυμπιτάκης Απόστολος (213-2024293 & 141). 

Επίσης, το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκεται αναρτημένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του 

Δήμου www.zografou.gov.gr,  όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση.    

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Με εντολή 
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
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