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Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η     ∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ 

------------------------------------------------------------- 

Ο ∆ήµος Χαλανδρίου προκηρύσσει  ανοικτό  διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου 

«Έργο Συντηρήσεων και ∆ιαµορφώσεων εντός του Κοιµητηρίου » Α.Μ. 

12/2015, µε προϋπολογισµό  400.000,00€  µε ΦΠΑ.   

Το έργο ανήκει στην κατηγορία  ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ µε συνολικό προϋπολογισµό 

326.178,86€  (συµπεριλαµβάνονται  δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ , απρόβλεπτα, 

προµήθεια και αναθεώρηση). 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του ∆ιαγωνισµού 

από την έδρα της υπηρεσίας στα γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Αγ. 

Γεωργίου 34 & Φ .Λίτσα  (2
ος

 όροφος) µέχρι την  Πέµπτη  10/12/2015. 

Η παραλαβή των τευχών δηµοπράτησης δύναται να γίνει σε ψηφιακή µορφή (CD) µε 

αντικαταβολή  ποσού δύο (2,00) Ευρώ, εκτός αν επιθυµούν οι ενδιαφερόµενοι να  

αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών  µε δική τους δαπάνη και επιµέλεια. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213 2023989 - 980, FAX επικοινωνίας 213 2023805, 

αρµόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία κος Π. Ζωγράφος και κα Μ. Γιαννακοπούλου. 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις  15/12/2015, ηµέρα ΤΡΙΤΗ  και ώρα  10.00  π.µ. και 

το σύστηµα υποβολής προσφορών είναι µε ενιαίο ποσοστό  έκπτωσης. 

Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί : 

α) Ηµεδαποί διαγωνιζόµενοι, εγγεγραµµένοι στο ΜΕΕΠ  που καλύπτουν την 

κατηγορία και τάξη του έργου, ήτοι  1
ης

  τάξης και άνω για έργα κατηγορίας  

ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ  



 β) Αλλοδαποί διαγωνιζόµενοι  των περιπτώσεων β και γ της παρ. 21.1 του άρθρου 

21 της ∆ιακήρυξης που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία,  έχουν 

εκτελέσει έργα παρόµοια (ποιοτικά και ποσοτικά) µε το δηµοπρατούµενο. 

γ) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραµµένων στην τάξη Α2 και άνω 

του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ, µε τις προϋποθέσεις της παρ. 

10 του άρθρου 16 του Κ∆Ε (αναβάθµιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) 

Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής 

ύψους  6.523,58 € και  µε ισχύ τουλάχιστον έξι (6) µηνών και 30 ηµερών, µετά την 

ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού.  

Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ  (18) µήνες  

και αρχίζει από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης.  

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι  έξι (6) µήνες.. 

Το έργο χρηµατοδοτείται από  τα  ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α ∆ΗΜΟΥ.  

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσµα  της ∆ηµοπρασίας θα  εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή. 
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