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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ Δ/ΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας 

ΜΕΓΑΡΑ 10-7-2017  

αριθ. πρωτ.:  11567/10-7-2017 

 

 

Ο Δήμος Μεγαρέων προκηρύσσει την με Δημόσιο Συνοπτικό Διαγωνισμό επιλογής αναδόχου με κριτήριο ανάθεσης  
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την κατασκευή του έργου:  
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ» 

Εκτιμώμενη αξία    :   20.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.)  

Συνολικός Προϋπολογισμός     24.800,00 €  με Φ.Π.Α. 24%, 

Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου με Κ.Α.  30.7333.0055                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 
% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 
ν. 4013/2011.   
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων 
οδοποιίας Α1 τάξης και άνω του ΜΕΕΠ καθώς και Νομαρχιακά Μητρώα στην κατηγορία έργων οδοποιίας  και που 
είναι εγκατεστημένα σε: 
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. 
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ΤΡΕΙΣ (3) ΜΗΝΕΣ από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.  
Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 

 
Ημέρα και τόπος: Ως λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισμό ορίζεται η 25/07-2017 , ημέρα 
Τρίτη  και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα του Δ.Σ/λίου του Δήμου Μεγαρέων   
Πληροφορίες: Από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μεγαρέων , οδός Συλημβρίας , κ.Π. Μήλεση  τηλ..:22960-
81034.  
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