
                                                                        
                

 
 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΓΗΜΟ  ΑΙΓΑΛΔΧ   
ΓΙΔΤΘΤΝΗ  ΣΔΥΝΙΚΧΝ  ΤΠΗΡΔΙΧΝ 
ΣΜΗΜΑ  ΣΔΥΝΙΚΧΝ    ΤΝΔΡΓΔΙΧΝ   
Απ. Ππυη. :      22438  /  20-6-2017      
 
 
 
 

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΛΙΚΧΝ   ΓIΑ ΣΙ  ΑΝΑΓΚΔ ΣΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ   
ΚΟΙΝΧΦΔΛΟΤ  ΔΡΓΑΙΑ» 

 
Α.Μ  31/2017  - ΚΑ 64.6699.001 

 
ΠΔΡΙΛΗΦΗ  ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ  ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

             O Γήκαξρνο Αηγάιεσ , δηαθεξχζζεη φηη εθηίζεηαη ζε ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ κε 
ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο ε δεκφζηα ζχκβαζε «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΛΙΚΧΝ   ΓΙΑ  TΙ  ΑΝΑΓΚΔ  
ΣΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ  ΚΟΙΝΧΦΔΛΟΤ  ΔΡΓΑΙΑ»  , ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 
42.900€ , ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α 24% ,  κε θξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ηην 
πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη πποζθοπά, μόνο βάζει ηηρ ηιμήο, ζχκθσλα 
κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 88 θαη 117 ηνπ Ν. 4412/2016. 
 

            Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ηελ 12/07/2017 εκέξα Σεηάπηη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο 
δηαγσληζκνχ ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα με ώπα έναπξηρ ςποβολήρ πποζθοπών ηην 10:00 
πμ και λήξη 10:30 πμ. 

            Αληηθείκελν ε  Πξνκήζεηα ησλ παξαθάησ Τιηθψλ  ΟΜΑΓΑ  Α  (cpv: 44114250-9 & 
44113200-7) ηζιμενηένιερ πλάκερ, κπάζπεδα , σονδπόπλακερ , ενδεικηικού 
πξνυπνινγηζκνχ :18.507,00 εςπώ , ΟΜΑΓΑ Β  (cpv: 44113100-6) αδπανή ςλικά , ηζιμένηα 
, πιηθά πνιηνχ αζβέζηε ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ  : 7.493,00 εςπώ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  Φ.Π.Α 24%  
 ΟΜΑΓΑΓ  (cpv: 44111400-5) σπώμαηα,  ςαλόσαπηα, ζηόκορ , νέθηι , ενδεικηικού 
πξνυπνινγηζκνχ : 8.200,00 εςπώ, ΟΜΑΓΑ Γ (cpv: 44111700-8) Πιαθίδηα ηνίρνπ, θφια 
πιαθηδίσλ , ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ   4.807,00 εςπώ ΟΜΑΓΑ Δ  (cpv: 44112310-4), 
Γπςνζαλίδεο θαη ζθειεηφο , ελδεηθηηθνχ πξνππνινγηζκνχ 3.193,00 εςπώ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  Φ.Π.Α 24% , ΟΜΑΓΑ Σ  (cpv: 37452210-6) Αθξπιηθφ  ηακπιφ 
Μπαζθέηαο , ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ  700,00 εςπώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  Φ.Π.Α 24% 
. 

 
Η ελ ιφγσ δεκφζηα ζχκβαζε Πξνκήζεηαο κε ΚΑ 64.6691.001 , ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ  ην 

Σακείν Παξαθαηαζεθψλ & Γαλείσλ ΚΑΔ 2499/ΛΟΙΠΔ ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΔΙΦΟΡΔ 
ΤΝΓΡΟΜΔ (ΦΔΚ 3108Γ’/28-9-2016). 

Οη δηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά για ηο ζύνολο ηυν άπθπυν 
εκάζηηρ ομάδαρ ή για ηο ζύνολο ηυν άπθπυν όλυν ηυν ομάδυν Πξνζθνξά πνπ  
πεξηιακβάλεη κέξνο ησλ εηδψλ θάπνηαο νκάδαο, απνξξίπηεηαη. 
 ην Γηαγσληζκφ κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ Έιιελεο πνιίηεο, αιινδαπνί, λνκηθά 
πξφζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά, πλεηαηξηζκνί, Δλψζεηο Πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ 
θνηλή πξνζθνξά. 

Οη πξνζθνξέο ζα έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 



Οι ενδιαθεπόμενοι μποπούν να λάβοςν γνώζη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη 
ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο ζην ΣΜΗΜΑ 
ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ, ηηρ Γ/νζηρ Οικον. Τπηπεζιών ηος Γήμος, 1

ορ
 όποθορ επί ηηρ Ι. Οδού 

364 και Κάλβος, ηηλ: 2132044878 

Η Γιακήπςξη ηος ζςνοπηικού Γιαγυνιζμού , θα δημοζιεςηεί ζην  ΚΗΜΓΗ  
(Κεληξηθφ  Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεµνζίσλ πµβάζεσλ)  δψδεθα  (12)  ηνπιάρηζηνλ εµέξεο 
πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εµεξνµελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ , ζηην επίζημη  ιζηοζελίδα 
ηος Γήμος Αιγάλευ ζηη διεύθςνζη www.aigaleo.gr (Γιαγυνιζμοί Ππομηθειών/Έπγυν) 
και ηα ςπόλοιπα ηεύση , ενώ πεπίλητη ηηρ διακήπςξηρ ζε μία ηοπική εθημεπίδα , 
θαζψο θαη ζηνλ  ηζηφηνπν  ηνπ Πξνγξάµµαηνο Γι@ύγεια . 

 

Κοινοποίηζη: 

1.Δκπνξηθφ & Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Αζήλαο (Αθαδεκίαο 7, Αζήλα) 
 
2.Δκπνξηθφ             »                    »            Πεηξαηά (Λνπδνβίθνπ 1, Πεηξαηάο) 

3.Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Αζήλαο (Αθαδεκίαο 18, Αζήλα) 

4. Βηνηερληθφ          »         »   Πεηξαηά (Καξατζθνπ 111, Πεηξαηάο) 

5.Δπαγγεικαηηθφ Δπηκειεηήξην Αζήλαο (Παλεπηζηεκίνπ 44, Αζήλα) 

6. Δπαγγεικαηηθφ          »          »  Πεηξαηά (Αγ. Κσλ/λνπ 3, Πεηξαηάο) 
 
Δζυηεπική Γιανομή: 
1.Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ        
2. Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

-Ο- 
ΑΝΣΙΓΗΜΑΡΥΟ 

ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ, ΑΣΙΚΧΝ ΓΟΜΧΝ, 
ΑΝΑΠΛΑΔΧΝ & ΓΙΚΣΤΧΝ 

 
 
 

ΓΔΧΡΓΙΟ  ΠΑΠΑΓΙΑ 
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