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Ο Δήμορ Μεγαπέων πξνθεξύζζεη ηελ κε Δημόζιο ςνοπηικό Διαγωνιζμό επιλογή αλαδόρνπ κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ  
πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ: «ΕΠΙΚΕΤΗ  
ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΟΤ ΟΔΗΓΟΤΝ Ε ΔΑΙΚΟΤ ΔΡΟΜΟΤ ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ ΠΕΡΙΟΥΗ  
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΤ» 
Εκηιμώμενη αξία    17.580,64 Εςπώ (πλέον Φ.Π.Α.)  

ςνολικόρ Πποϋπολογιζμόρ     21.800,00 €  με Φ.Π.Α. 24%, 

Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη από Κεληξηθνύο Απηνηειείο Πόξνπο κε Κ.Α. 20.7333.0002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 Σν έξγν ππόθεηηαη ζηηο θξαηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηα έξγα απηά, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο θξάηεζεο ύςνπο 0,06 
% ππέξ ησλ ιεηηνπξγηθώλ αλαγθώλ ηεο Εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Δεκνζίσλ πκβάζεσλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ 3 
λ. 4013/2011.   

Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα, ή ελώζεηο απηώλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηην καηηγοπία έπγων 

οδοποιίαρ Α1 ηάξηρ και άνω ηος ΜΕΕΠ καθώρ και Νομαπσιακά Μηηπώα ζηην καηηγοπία έπγων οδοποιίαρ  θαη πνπ 

είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Επξσπατθνύ Οηθνλνκηθνύ Υώξνπ (Ε.Ο.Υ.), 

γ) ζε ηξίηεο ρώξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξώζεη ηε Δ, ζην βαζκό πνπ ε ππό αλάζεζε δεκόζηα ζύκβαζε θαιύπηεηαη 

από ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηώζεηο ηνπ ζρεηηθνύ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ 

πκθσλίαο, θαζώο θαη 

δ) ζε ηξίηεο ρώξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή 

πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηώλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 
Η ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, νξίδεηαη ζε ΣΡΕΙ (3) ΜΗΝΕ από ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο.  
Οη απνθιεηζηηθέο θαη ελδεηθηηθέο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο ηνπ έξγνπ αλαθέξνληαη ζηελ Ε..Τ. 
Ημέπα και ηόπορ: Ωο ιήμε ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξώλ ζην δηαγσληζκό νξίδεηαη ε 5-10-2017 , εκέξα 
Πέκπηε θαη ώξα 10:00 π.κ. έσο 10:30   
 
Πληποθοπίερ: Από ηελ Δ/λζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ Δήκνπ Μεγαξέσλ , νδόο πιεκβξίαο , θ.Α.Μνπξειάηνπ  ηει..:22960-
81034.  
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