
                        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                             Αιγάλεω:   29/11/2019 
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ                                            Αρικμ. Πρωτ.:  33230 
ΔΗΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ                                               
Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ  ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 Ο Διμοσ Αιγάλεω κα διενεργιςει ςυνοπτικό διαγωνιςμό με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ, για τθν 
προμικεια με τίτλο:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ (ΧΡΩΜΑΣΑ)» με Α.Μ. 15(3)/2019 ςτα πλαίςια εκτζλεςθσ του 
Ζργου Αυτεπιςταςίασ:   «ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΤΗ ΧΟΛΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ, ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ» (ΚΑ. 15.7331.035 & Α.Μ 15/2019) ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ δαπάνθσ: 
(7.252,37€), ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α 24%, με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και με κριτιριο κατακφρωςθσ 
τθσ ςφμβαςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά/μόνο βάςει τθσ τιμισ 
(χαμθλότερθ τιμι) για το ςφνολο των ηθτοφμενων ειδϊν του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ, ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ των άρκρων 88 και 117 του Ν. 4412/2016. 
     Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί τθν 12/12/2019 θμζρα Πζμπτθ και ϊρα 12:00 μ.μ. ζωσ 12:30 μ.μ. 
ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ ςτο δθμοτικό κατάςτθμα. 

   Η εν λόγω δθμόςια ςφμβαςθ κα χρθματοδοτθκεί από ίδιουσ πόρουσ. Οι διαγωνιηόμενοι κα πρζπει να 
κατακζςουν προςφορά με τθν προχπόκεςθ ότι κα πρζπει να καλφπτουν το ςφνολο των ειδϊν – υλικϊν τθσ 
Ομάδασ. 
               Όλεσ οι τιμζσ ςτο ζντυπο Οικονομικισ προςφοράσ επί ποινι απαραδζκτου ςυμπλθρϊνονται 
αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ. Αρικμθτικι μόνο αναγραφι τιμισ ςτο τιμολόγιο δεν λαμβάνεται υπόψθ.  
     το Διαγωνιςμό μποροφν να ςυμμετάςχουν Ζλλθνεσ πολίτεσ, αλλοδαποί, νομικά πρόςωπα, θμεδαπά ι 
αλλοδαπά, υνεταιριςμοί, Ενϊςεισ Προμθκευτϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά και Κοινοπραξίεσ 
Προμθκευτϊν. 
 Οι προςφορζσ να ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 
 Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να λάβουν γνϊςθ των ςτοιχείων του διαγωνιςμοφ και των Σεχνικϊν 
Προδιαγραφϊν τθσ Μελζτθσ, όλεσ τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: ΒΑΙΛΕΙΟΤ 
ΓΕΩΡΓΙΟ (Σθλζφωνο: 2105310213, Ηλ. ταχυδρομείο: texnikasinergia@gmail.com) 
        Η Περίλθψθ τθσ Διακιρυξθσ, κα δθμοςιευτεί ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του Διμου Αιγάλεω ςτθ 

Ηλεκτρονικι διεφκυνςθ: www.aigaleo.gr (Διαγωνιςμοί Προμθκειϊν/Ζργων), κακϊσ και ςτον εβδομαδιαίο 

τοπικό τφπο. 

 Ο ανωτζρω διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ:  
Σου Ν. 3463/2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων», Σου Ν. 3852/2010 «Νζα αρχιτεκτονικι τθσ 
αυτοδιοίκθςθσ και τθσ αποκεντρωμζνθσ διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» και του Ν. 4412/2016 
«Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)».  
 
Εςωτερικι Διανομι:    
1.  Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ 

 
                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟ 

 
 

 
                                                                                                                               ΙΩΑΝΝΗ ΓΚΙΚΑ 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με τθν αρικμό 257 /26-11-2019 ( ΑΔΑ: ΨΑΠΜΩ6Ν-ΗΜ1)   Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ                         

 

http://www.aigaleo.gr/
ΑΔΑ: 780ΠΩ6Ν-64Ν
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