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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   

  
Η Δήμαρχος Πεντέλης 

        Διακηρύσσει :  

  

 Συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης, τη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά 

βάσει τιμής, για την προμήθεια Περίφραξης για το Πάρκο ΝΙΕΝ του Δήμου  Πεντέλης (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 

ΙΙ), προϋπολογισμού 74.400,00€ (εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ ) συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α., για τις αντίστοιχες ανάγκες του Δήμου, όπως προδιαγράφεται στη μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικής του 

Δήμου Πεντέλης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 

«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147 Α΄/0808-2016).  

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορές για το σύνολο των προμηθειών/εργασιών όπως 

αυτά αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 

 

στήλη (α) (β) (δ) (ε) (στ) (ζ) 

γραµµή ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ Μ.Μ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ(€) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ(€) 

1. 45111000-8 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ, 
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 

1 4.700,00   

2. 34928220-6 ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΠΕΡΊΦΡΑΞΗΣ   700,00 49.000,00 

3. 45342000-6 ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΠΕΡΙΦΡΆΞΕΩΝ   700,00 6.300,00 

4.  ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ     

  ΑΘΡΟΙΣΜΑ εργασιών    11.000,00 

5.  ΑΘΡΟΙΣΜΑ προµηθειών    49.000,00 

6.  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

   60.000,00€ 



ΑΔΑ: 6Δ5ΒΩΞ3-Ω5Σ



 

  

1.Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 13/9/2021, ημέρα Δευτέρα ώρα 10:00 π.μ., στο κτίριο του Δήμου 

Πεντέλης, στο Ισόγειο, επί της οδού Καλαμβόκη 2α- Μελίσσια, Τ.Κ. 15127, διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιοι 

δύνανται να υποβάλλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου 

στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.  

2.Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι υποψήφιοι ικανοί να προσφέρουν τις προς παροχή υπηρεσίες, 

οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση, δηλαδή Φυσικά ή Νομικά 

Πρόσωπα, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και Κοινοπραξίες 

Προμηθευτών. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλλουν προσφορά στην Ελληνική γλώσσα.  

  

Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται ατελώς από την αναθέτουσα αρχή. Η μελέτη και η διακήρυξη 

βρίσκονται στα γραφεία του Δήμου Πεντέλης, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες να 

λαμβάνουν γνώση (Τμήμα Προμηθειών,  1ος όροφος, τηλ. 213 2050069-70, Τ. Κ. 15127 . Επίσης, θα παρέχεται 

ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος 

διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου www.penteli.gov.gr. 

          Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

                                                                                    ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΧΑΓΙΑ 
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