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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ  

Δπγαζίαρ : «ςνηήπηζη ζσολικών κηηπίων Γήμος». 

 

Ο Γήμαπσορ  Βέλος Βόσαρ Αννίβαρ Παπακςπιάκορ  

 

πποκηπύζζει ζςνοπηικό διαγυνιζμό με ζθπαγιζμένερ πποζθοπέρ και κπιηήπιο 

καηακύπυζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη πποζθοπά αποκλειζηικά 

βάζει ηιμήρ (σαμηλόηεπη ηιμή) για ηην ανάδειξη αναδόσος εκηέλεζηρ ηηρ επγαζίαρ  

«ςνηήπηζη ζσολικών κηηπίων Γήμος», πποϋπολογιζμού  53.400,00 εςπώ με ηο 

Φ.Π.Α.  

 

1. Αναθέηοςζα Απσή - ηοισεία επικοινωνίαρ: 

Αναθέηοςζα απσή: Γήμορ Βέλος Βόσαρ  

Οδόρ: π. Κοκκώνη 2, Εεςγολαηιό  

Σασ.Κυδ.: 20001  

Σηλ.:2741360512, fax: 2741500301  

E-mail: tm@1306.syzefxis.gov.gr 

Ηζηοζελίδα: www.velo-vocha.gr/ 

 

2. Ππόζβαζη ζηα έγγπαθα: Οι ενδιαθεπόμενοι μποπούν επίζηρ να λάβοςν γνώζη ηυν 

εγγπάθυν ηηρ ζύμβαζηρ από ηο γπαθείο Ππομηθειών (2741360512-513) καηά ηιρ 

επγάζιμερ ημέπερ και ώπερ. Μποπούν επίζηρ να λάβοςν ανηίγπαθα αςηών με δαπάνερ 

και θπονηίδα ηοςρ. 

 

3. Κωδικόρ CPV: 50710000-2  

 

4. Πεπιγπαθή ηηρ δημόζιαρ ζύμβαζηρ: όπυρ πεπιγπάθονηαι ζηον ενδεικηικό 

πποϋπολογιζμό ηηρ από 6/9/2018 μελέηηρ ηηρ Σ.Τ.  

.  Δναλλακηικέρ πποζθοπέρ: απαγόπεςζη εναλλακηικών πποζθοπών 

 



6. Γικαιούμενοι ζςμμεηοσήρ: ηη δημοππαζία γίνονηαι δεκηοί όζοι αζκούν εμπόπιο 

ηέηοιυν ειδών ημεδαπήρ ή αλλοδαπήρ ή αναγνυπιζμένοι εκππόζυποί ηοςρ. 

 

7. Παπαλαβή πποζθοπών: Ο διαγυνιζμόρ θα διενεπγηθεί ζηο Γημοηικό Καηάζηημα 

Εεςγολαηιού , 1ορ όποθορ, π. Κοκκώνη 2,  ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος Ν. 4412/2016, 

ηην 14/01/2019 ημέπα Γεςηέπα . Ζ ώπα έναπξηρ παπαλαβήρ πποζθοπών είναι 10.00 π.μ  

και η ώπα λήξηρ 10.30 π.μ .  Μεηά ηη λήξη ηηρ παπαλαβήρ πποζθοπών θα ξεκινήζει η 

διαδικαζία αποζθπάγιζηρ, ενώπιον ηηρ Δπιηποπήρ διαγυνιζμού. 

 

8. Γεν απαιηείηαι εγγύηζη ζςμμεηοσήρ  

 

9. Υπόνορ ιζσύορ πποζθοπών: 6 μήνερ . 

 

10. Γλώζζα ζύνηαξηρ πποζθοπών: Δλληνική 

 

11. Υπημαηοδόηηζη: Ζ δαπάνη θα βαπύνει ηοςρ πποϋπολογιζμούρ ηος Γήμος ηυν έηυν 

2018-2019. 

 

12. Δνζηάζειρ: ζύμθυνα με ηο άπθπο 3.4 ηηρ διακήπςξηρ. .  

 

13. Γημοζιεύζειρ: Σο ζςνολικό κείμενο ηηρ διακήπςξηρ αναπηάηαι ζηο ΚΖΜΓΖ 

(www.promitheus.gov.gr) . 

 

 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΒΔΛΟΤ ΒΟΥΑ  

ΑΝΝΗΒΑ ΠΑΠΑΚΤΡΗΑΚΟ 


