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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  

 

 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΑΞΗ 
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΕΝΕΡΓΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΡΩΗΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ. Δ.Ε. 

ΚΑΡΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ» , 
                                                   Εκτιμώμενης αξίας 32.258,06 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) 

 (κωδικός ΟΠΣ 5021753) 
 
 

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΑ  ΦΕΡΑΙΟΥ 
 

προκηρύσσει Συνοπτικό (Πρόχειρο) Διαγωνισμό µε σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την  
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μεταξύ όσων πληρούν τις  
τεχνικές προδιαγραφές της υπ.αριθ.   Αρ. Μελέτης: 27/2020 με Αρ. πρωτ. 6001/16-7-2020 

(ΑΔΑΜ:20REQ007225248) και 
την υπ. αρ. . πρωτ. – 6864- /18.8.2020 Αναλυτική Διακήρυξη της Διεύθυνσης Τεχνικών (ΑΔΑΜ 

20PROC007225404) 
Υπηρεσιών &  Περιβάλλοντος  του Δήμου και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 
για την ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΑΞΗ  «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΕΝΕΡΓΗΣ 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΡΩΗΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ. Δ.Ε. ΚΑΡΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ» »,   ( CPV 79400000-8 ) 
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 40.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). 
Η πράξη θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΤΠΑ και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 
Φορέας Χρηματοδότησης της πράξης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών και το έργο χρηματοδοτείται από τη ΣΑ Ε1551 
(Κωδικός εναρίθμου 2018ΣΕ15510009) 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Βελεστίνου ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού (Ταχ. Δ/νση:  
Πεζόδρομος Ρήγα Φεραίου 66 – Βελεστίνο, Τ.Κ. 37500) την 11η Σεπτεμβρίου 2020 (11.09.2020), ημέρα   
Παρασκευή .    
 Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν σφραγισμένο φάκελο µε την προσφορά τους μέχρι την                                           
11η  Σεπτεμβρίου  2020 (11.09.2020), ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στο Πρωτόκολλο του Δήμου, 
κατά την οποίαν ώρα 11:00 λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της  
αποσφράγισης τους.     
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Βελεστίνου ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού (Ταχ. Δ/νση:  
Πεζόδρομος Ρήγα Φεραίου 66 – Βελεστίνο, Τ.Κ. 37500) .                           
 Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής.  
Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό (Αρθρο 17  Αναλ. Διακήρυξης) έχουν: 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών του 
αντικειμένου που αναφέρεται στο άρθρο 12.1 της Αναλυτικής Διακήρυξης και που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,  
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  
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γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ 
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον παρόντα Διαγωνισμό θα πρέπει να μην έχουν λόγους αποκλεισμού 
 (του άρθρου 18 της Διακήρυξης) και να πληρούν τα κριτήρια επιλογής (του άρθρου 19 της Διακήρυξης). 
Ο φάκελος προσφοράς των υποψηφίων περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα: 
(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο µε την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», 
(β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» & 
(γ) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο µε την ένδειξη «Οικοδομική Προσφορά». 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις αρμόδιες Υπηρεσίες του 
Δήμου καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στην  Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος  
  στα τηλ. 2425350228/226 (κ. Λάβδας Λεωνίδας/κ. Κατσιούρα Αποστολία) .          
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να έχουν πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνισμού και στο ΤΕΥΔ,  
επισκεπτόμενοι την ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Ρήγα Φεραίου rigas-feraios.gr.   
Όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, κηρύκεια, χαρτόσημα, έξοδα δημοσίευσης και οι κρατήσεις βαρύνουν τον τελικό 
μειοδότη.  
 
              
                                                                                                                                  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΣΤ.  ΝΑΣΙΚΑΣ 
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