
 

 

 
      ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 27577 / 11-07-2017 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ  ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΕΡΓΟ: 
 
 
 
 
 
 
 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: 
 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
ΕΤΟΥΣ 2016-2017 ΤΗΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΓΕΡΑΚΑ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

 

Αρ. Μελ. 08/2016 

 
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΚΑΕ: 9781.050.30.01 

 
 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
Κ.Α: 

 1.462.228,62 Ευρώ (συµπ. ΦΠΑ 24%) 
30-7333.0051 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Ο ∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, προκηρύσσει Ανοικτό διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου: 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΓΕΡΑΚΑ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ», µε προϋπολογισµό 1.462.228,62 Ευρώ (µε Φ.Π.Α. 24%). 
1. Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη  κατηγορία εργασιών : 

• κατηγορία Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ, µε προϋπολογισµό 1.179.216,63 € χωρίς ΦΠΑ  

(εργασίες, ΓΕ&ΟΕ 18%, απρόβλεπτα 15% και αναθεώρηση) ενώ µε (ΦΠΑ 24%)   1.462.228,62 €  

2. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονοµικής προσφοράς, από την Τεχνική 

Υπηρεσία του ∆ήµου Παλλήνης (∆ευτέρα-Παρασκευή κατά τις ώρες 8:00-14:00) µέχρι και την 4η 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210.66.04.649 και FAX επικοινωνίας: 

210.66.12965, αρµόδιος υπάλληλος για επικοινωνία:  Σοφία Οικονόµου. 

3. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ∆ηµαρχείο Παλλήνης (Ιθάκης 12 Γέρακας, 1ος Όροφος), στα 

γραφεία Τεχνικών Υπηρεσιών, την 7η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017, ηµέρα Πέµπτη, µε ώρα λήξης 

παραλαβής των προσφορών τις 10.00 π.µ. και µε το σύστηµα υποβολής προσφοράς µε επιµέρους 

ποσοστά έκπτωσης  σύµφωνα µε το άρθρο 95 του Ν. 4412/2016 και µε κριτήριο ανάθεσης την 

πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής. 

4. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί: ∆ιαγωνιζόµενοι, µεµονωµένοι, εγγεγραµµένοι στο Μ.Ε.Ε.Π, που 

καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου. Στην 2η Τάξη και άνω για έργα κατηγορίας 
Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ  κατά τα λοιπά όπως ορίζεται στο άρθρο 21 της διακήρυξης. 

5. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους  23.584,33 
Ευρώ (ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ 
ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ), η οποία  θα ισχύει το λιγότερο για διάστηµα 30 (ΤΡΙΑΝΤΑ) ηµερών από την 

ηµεροµηνία λήξης του χρόνου ισχύος των προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 

ΕΝΝΕΑ (9) µήνες από την ηµεροµηνία λήξεως υποβολής των προσφορών, κατά το άρθρο 19 της 

∆ιακήρυξης. 

6. Το έργο χρηµατοδοτείται από πόρους της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΑΕ 9781.05.030),  για 

τα έτη 2017-2018-2019 (20.000 Ευρώ για το 2017 και 730.500,00 Ευρώ για το 2018 και 711.728,62 

ΕΥΡΩ για το 2019, υπό Κ.Α  30-7333.0051) 

    Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου 

Παλλήνης. 
             

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

Αθανάσιος Η. Ζούτσος 

ΑΔΑ: 7ΜΝΝΩΞΚ-ΨΜΗ
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