
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 21/9/2017 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ    ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 11419 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ    
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    
ΠΛΗΡ. Καλλ. Αλιφραγκή 
ΤΗΛ. 2132010780 
FAX 2107292621 
EMAIL texniki@kessarini.gr 
 

Υπηρεσία:  
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ» 
Προϋπολογισμού 19.802,95€ (χωρίς ΦΠΑ 24%), ή 24.555,66 € με ΦΠΑ 24%. 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
1. Ο Δήμαρχος Καισαριανής προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή 
αναδόχου για τις: «Εργασίες ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ» Προϋπολογισμού 19.802,95 € (χωρίς ΦΠΑ 24%) σύμφωνα με 
το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016. 
2. Ο συνολικός προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 24.555,66 Ευρώ 
και αναλύεται σε: 
Δαπάνη Εργασιών 19.802,95 € 
ΦΠΑ (24%) : 4.752,71 € 
3. Η οικονομική προσφορά θα υποβληθεί επί ποινή αποκλεισμού στο έντυπο της 
Τεχνικής Υπηρεσίας  που θα είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου 
(https://kaisariani.gr). Επίσης η πλήρης Διακήρυξη και τα τεύχη δημοπράτησης θα είναι 
αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Καισαριανής (https://kaisariani.gr) Πληροφορίες 
Καλλ. Αλιφραγκή 2132010780 Fax 2107292621 κάθε εργάσιμη ημέρα και από ώρα 9:00 
π.μ. έως 1:30 μ.μ., μέχρι και την Δευτέρα 09/10/2017.  
4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Καισαριανής οδός Βρυούλων 125 & 
Φιλαδελφείας Καισαριανή την ΠΕΜΠΤΗ 12/10/2017  (ώρα λήξης της προθεσμίας 
παραλαβής των προσφορών 10:00 π.μ.)  Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο 
της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς», μόνο βάση  τιμής.  
5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται σε εργασίες πρασίνου όπως που αναφέρονται στο άρθρο 6.2 της 
διακήρυξης.  
Οι προσφέροντες να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται 
στο κράτος εγκατάστασής τους στην κατηγορία εργασιών πρασίνου. 
6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής 2%. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την ημέρα του 
διαγωνισμού. 
7. Το έργο χρηματοδοτείται από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΕ 9777.01.109 και 
βαρύνει τον Κ.Α. 2017 15.6262.0002 προϋπολογισμού Δήμου Καισαριανής. 
8. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 
δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.  
9. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 
Καισαριανής. 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

 
                  ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 

ΑΔΑ: 6Χ32ΩΕΨ-ΖΤ0
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