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ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ    
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

CCPPVV::  4455223322440000--66      NN UU TT SS :: EE LL 330033 
 

Ο Δήμος Ζωγράφου  προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για 
την ανάθεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΓΙΑ 
ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 2020» (αρ. μελέτης 37/2020), με προϋπολογισμό 59.520,00 € με 
Αναθεώρηση και  Φ.Π.Α. 24%.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού 
(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) στην ιστοσελίδα του Δήμου www.zografou.gov.gr, 
ενότητα ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ . 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα επικοινωνίας 213.20.24.236 - 160 & FAX, αρμόδιοι 
υπάλληλοι για την επικοινωνία  Σοφία Αρναούτη. 

Η διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με τα άρθρα 117 και 327 του Ν. 
4412/2016 για τον οποίο έχει συνταχθεί και δημοσιευθεί απλοποιημένη διακήρυξη (άρθρα 66 και 
296 του Ν. 4412/2016). 

Ο  διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 25/01/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. (ημ/νια 
& ώρα λήξης υποβολής προσφορών) στον 3ο όροφο του Δημαρχείου Ζωγράφου, αίθουσα 
Δημοτικού Συμβουλίου και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστό 
έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο125 του Ν.4412/2016.  

 Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :  
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, Α1 τάξης και άνω με τις προϋποθέσεις 
της παρ. 3β του άρθρου 76 του Ν.4412/1647 και που είναι εγκατεστημένα:  

       α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 

960,00 € και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες. 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. 

 
Ο  Αντιδήμαρχος 

Τεχνικών Υπηρεσιών 
 
 

Δημήτριος Θ. Δήμας 
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