
       

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      Βόλος,  04-12-2019 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                               Αρ. Πρωτ.: 104040                
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

 

1. Ο Δήμος Βόλου, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του 

έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» προϋπολογισμού 

δαπάνης 52.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 

2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση της συγγραφής 

υποχρεώσεων και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλου 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση (http://dimosvolos.gr στην διαδρομή : Επιχειρήσεις ► 

Προκηρύξεις ► Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών/Δεκέμβριος 2019) εκτός από το έντυπο 

οικονομικής προσφοράς, το οποίο διατίθεται από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, οδός 

Μικρασιατών 81-Μακρινίτσης  (κτίριο Σπίρερ), Τ.Κ. 38333, Βόλος, Πληροφορίες: Τμήμα 

Ποιοτικού Ελέγχου & Τεχνικής Διαχείρισης, τηλ.: 2421097503 – 94048, κατόπιν έγγραφης 

αιτήσεως έως 16/12/2019 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 17 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. (ώρα 

λήξης παραλαβής προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βόλου 

(Μικρασιατών 81 – κτίριο «Σπίρερ» - 2ος όροφος) και το σύστημα υποβολής προσφορών 

είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 125 του Ν.4412/2016. 

4. Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 

41.630,85€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).   

5. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της 

σύμβασης. 

6. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 

δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ που είναι εγκατεστημένα σε: 

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. 

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του       

άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016. 

7. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η οικονομική προσφορά των 

διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 125 του 

ν. 4412/2016. 





8. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με το άρθρο 3 της 

διακήρυξης.   

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή. 

     
 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
 
 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ 




