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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Διεξαγωγής  ανοικτού  δημόσιου διαγωνισμού  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής απόψεως προσφορά του έργου με τίτλο: 

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 
ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», 

Προϋπολογισμού: € 93.600,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) 

Φ.Π.Α.: € 21.528,00 

Προϋπολογισμού:  € 115.128,00 € (μετά Φ.Π.Α.) 

  

Η Δήμαρχος ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ διακηρύσσει ότι την  2-10-2013  .ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10.00 

π.μ. θα διεξαχθεί  Ανοικτός  Δημόσιος Διαγωνισμός, για  την " ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ " Προϋπολογισμού:  € 115.128,00 € (μετά Φ.Π.Α.) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον  

συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως  προσφορά. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί  στα γραφεία της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου επί των οδών Αχαρνών 464 & Αγ. Αναργύρων στη Νέα Χαλκηδόνα 

την παραπάνω ημέρα και  ώρα ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών.  

Η υποβολή των φακέλων προσφοράς μπορεί να γίνει είτε άμεσα δια καταθέσεώς τους στο πρωτόκολλο  της  

Υπηρεσίας είτε ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή προς την Υπηρεσία.  

 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την  
επόμενη της ημερομηνίας  της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις  ή κοινοπραξίες 

αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός κράτους - μέλους 

της ΕΕ και έχουν την  καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή  τους 

στο εσωτερικό της ΕΕ, του  ΕΟΧ και στο εσωτερικό των  χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία 

Δημοσίων Συμβάσεων  του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) και  έχουν αποδεδειγμένη  και  

τεκμηριωμένη  εμπειρία και ενασχόληση με το αντικείμενο των  υπηρεσιών του παρόντος διαγωνισμού.  

 Οι προσφορές των υποψηφίων στο διαγωνισμό υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και πρέπει υπο- 

χρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής,της οποίας το ποσό θα

 πρέπει να καλύπτει σε ΕΥΡΩ(€) ποσοστό 5%του προϋπολογισμού του Έργου, συμπεριλαμβανομένου του ανα- 

λογούντος ΦΠΑ, δηλαδή ποσού 5.757,00 Ευρώ. Η εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική 

ισχύ ένα (1) τουλάχιστον μήνα μετά το χρόνο λήξης της ισχύος της προσφοράς. 



 Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της  

Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), στον ελληνικό τύπο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στον πίνακα ανακοινώσεων του 
Δήμου και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας (http://www.neafiladelfeia.gr) 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 
(ΕΠΠΕΡΑΑ), του ΕΣΠΑ, από το ΕΤΠΑ (85%) και από Εθνικούς Πόρους(15%). 

Η διάθεση των εγγράφων του διαγωνισμού  γίνεται από την Υπηρεσία διενέργειας  του διαγωνισμού, 

αρμόδια είναι η κα. Κολοβού Εύα – Προϊσταμένη  τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών. Εφόσον από  τους 

ενδιαφερόμενους ζητηθούν εγκαίρως τα σχετικά με το διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται σ’ αυτούς μέσα 

σε έξι (6) ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης, ενώ διατίθεται και σε ηλεκτρονική  μορφή χωρίς κόστος μέσω 

του διαδικτύου στη διεύθυνση: www.neafiladelfeia.gr. 
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