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ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΕΡΓΟΤ ΜΕ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΜΕΩ Ε..Η.ΔΗ.. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΛΤΦΑΔΑ 

διακηρφςςει: 

ςυνοπτικό διαγωνιςμό με ανοικτή διαδικαςία για την επιλογή αναδόχου  καταςκευήσ του ζργου: 
«Καταςκευή ραμπών και χώρων υγιεινήσ για την πρόςβαςη και την εξυπηρζτηςη ΑΜΕΑ ςτισ ςχολικζσ 
μονάδεσ του Δήμου Γλυφάδασ» που θα διεξαχθεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 4412/2016 (Α’ 147) 
με το ςφςτημα προςφοράσ με επιμζρουσ ποςοςτά ζκπτωςησ ανά ομάδα εργαςιϊν, μζςω του Εθνικοφ 
υςτήματοσ Ηλεκτρονικϊν Δημοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..), με ςυνολική, κατά τον προχπολογιςμό 
τησ με αριθμό 72/2020 Μελζτησ του Δήμου μασ, δαπάνη 74.355,00 ευρϊ (ςυμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 
24%).  

Με το ζργο αυτό θα υλοποιηθοφν παρεµβάςεισ ςτα ςχολικά κτίρια, που αφοροφν ςε εργαςίεσ 
καταςκευήσ ραμπϊν και χϊρων υγιεινήσ για την πρόςβαςη και την εξυπηρζτηςη ΑμεΑ. 

 
Σην Δευτζρα 6 Ιουλίου 2020 και ώρα 14:00 μ.μ.  λήγει η προθεςμία υποβολήσ προςφορϊν για την 
επιλογή αναδόχου καταςκευήσ του ζργου. Η ηλεκτρονική αποςφράγιςη    των προςφορϊν θα γίνει την 
7η Ιουλίου 2020, ημζρα Σρίτη, και ώρα 10:00 π.μ. 

Δικαίωμα ςυμμετοχήσ ζχουν φυςικά ή νομικά πρόςωπα, ή ενϊςεισ αυτϊν που δραςτηριοποιοφνται ςτην 
Α1 τάξη και άνω για ζργα κατηγορίασ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ςτην Α1 τάξη και άνω για ζργα κατηγορίασ 
ΤΔΡΑΤΛΙΚΑ του ΜΕΕΠ. Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςησ. 

Η ςυνολική προθεςμία περαίωςησ του πιο πάνω ζργου είναι ζξι (6) μήνεσ, από την ημερομηνία 
υπογραφήσ τησ ςφμβαςησ. Η δημοπραςία και η εκτζλεςη του ζργου διζπονται από τισ διατάξεισ του 
Ν.4412/16. 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να βρουν τα τεφχη Δημοπράτηςησ, το ΣΕΤΔ και το ζντυπο οικονομικήσ 
προςφοράσ του διαγωνιςμοφ ςτον ειδικό, δημόςια προςβάςιμο, χϊρο “ηλεκτρονικοί διαγωνιςμοί” τησ 
πφλησ www.promitheus.gov.gr, καθϊσ και ςτην ιςτοςελίδα του Δήμου Γλυφάδασ 
https://www.glyfada.gr/index.php/home/page/diagwnismoi.  
 
Για την ςυμμετοχή ςτον διαγωνιςμό δεν απαιτείται η κατάθεςη εγγυητικήσ επιςτολήσ ςυμμετοχήσ από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ. 

Σο ζργο ζχει ενταχθεί ςτο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ» του Τπουργείου Εςωτερικϊν,  ςφμφωνα με την 
υπ’ αριθμ. πρωτ. 13318/24-02-2020 Απόφαςη Ζνταξησ ςτο πλαίςιο τησ πρόςκληςησ IΧ «Καταςκευή 
ραμπϊν και χϊρων υγιεινήσ για την πρόςβαςη και την εξυπηρζτηςη ΑΜΕΑ ςε ςχολικζσ μονάδεσ».  

Η χρηματοδότηςή του προζρχεται από το Πρόγραμμα Δημοςίων Επενδφςεων του Τπουργείου 
Εςωτερικϊν ΑΕ – 055 2017Ε05500010 για το ποςό των 31.000,00 ευρϊ, ενϊ το υπόλοιπο ποςό φψουσ 
43.355,00 ευρϊ θα καλυφθεί από ίδιουσ πόρουσ του Δήμου Γλυφάδασ και ζχει περιληφθεί ςτο Σεχνικό 
Πρόγραμμα και ςτον Προχπολογιςμό του Δήμου Γλυφάδασ με την ζνδειξη K.A.: 15.7326.0006.   
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