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Αρ. Πρωτ.: 118 
Αγιά, 08/01/2018                                                  

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
του έργου: 

«Βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων Κέντρου Κοινότητας Αγιάς» 

 
1. Ο Δήμος Αγιάς προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ» με 
προϋπολογισμό 12.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).  Το έργο περιλαμβάνει  την 
εξής κατηγορία εργασιών: κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό 9.677,42 
ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). Το έργο θα εκτελεστεί στη Δ.Κ. 
Αγιάς του Δήμου Αγιάς (Κωδικός NUTS: GR142). Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του 
έργου ορίζεται σε σαράντα (40)ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού 
έως τις 19/01/2018 με αντικαταβολή 10,00 ευρώ και να λάβουν γνώση των 
εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες, από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών στο Δημαρχείο Αγιάς (Ταχ. 
Δ/νση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά – Λάρισας, Τ.Κ.: 400 03, αρμόδια υπάλληλος: Ε. 
Ντουλούλη, τηλ: 2492350113-114, fax: 2494023783, e-mail: ty@0751.syzefxis.gov.gr,). 
Για όσους επιθυμούν, παρέχεται πλήρης και δωρεάν πρόσβαση στα τεύχη 
δημοπράτησης του έργου, στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγιάς www.dimosagias.gr. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 23/01/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ.  στα 
γραφεία του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών στο Δημαρχείο Αγιάς (Ταχ. Δ/νση: 
Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά – Λάρισας, Τ.Κ.: 400 03) από την αρμόδια Επιτροπή 
Διαγωνισμού. 

4. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 , ήτοι με επιμέρους 
ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του 
προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%). Κριτήριο για 
την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΕΡΓΟ:  «Βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων Κέντρου 
Κοινότητας Αγιάς» 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  ΣΑΤΑ 2017 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ): 12.000,00 ευρώ 
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5. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις 
αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Οικοδομικά και που είναι 
εγκατεστημένα: 
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. 

6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες 
οικονομικούς φορείς, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 
96,77€ (ενενήντα έξι  ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά) με ισχύ τουλάχιστον 6 
μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των 
προσφορών, ήτοι μέχρι 23/07/2018. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες. 

7. Το έργο χρηματοδοτείται από: ΣΑΤΑ 2017. 
8. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα. 

9. Δεν προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής στον Ανάδοχο. Δεν 
επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 

10. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 
Αγιάς. 
 

 
Αγιά, 08/01/2018 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
 
 

ΑΝΤΩΝΗΣ Ν. ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ 
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