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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ  

Αριστοµένους 8, 12351, Αγία Βαρβάρα
Τηλ: 213-2019306, 213-2019328
Φαξ: 213-2019395 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο ∆ήµος Αγίας Βαρβάρας διακηρύσσ
«Προµήθεια Ειδών Κοινωνικών ∆οµών ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας
πράξης, Αναβάθµιση υποδοµών 
Αγίας Βαρβάρας» µε κωδικό ΟΠΣ 5035283, που χρηµατοδοτείται από το Ε.Π. Περιφέρειας 
Αττικής, ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020, Άξονας προτεραιότητας 10 «Ανάπτυξη
Κοινωνικών Υποδοµών & Υποδοµών Υγεί
Φ.Π.Α. 24%) που θα διεξαχθεί 
διακήρυξης και καλεί τους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για 
την ανάδειξη του αναδόχου. 
Η παρούσα σύµβαση χρηµατοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων 
(αριθ. ενάριθ. έργου   2019ΕΠ08510045

CPV : 37500000-3, 37000000
31680000-6, 31625000-3, 39293400
331821000-0, 33196100-1, 39515410

Η καταληκτική ηµεροµηνία 
14.00. 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό κατάστηµα (αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου) 

Αριστοµένους 8, ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.

∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της σύµβασης έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα 

και, σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών, που είναι εγκατεστηµένα σε:

κράτος-µέλος της Ένωσης, β) κράτος

τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, 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 τη

εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή 

πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.

Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συ

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς.
Σύµφωνα µε το πέµπτο εδάφιο της παρ.1.α του άρθρ.72/
συµµετοχής. 

Η σύµβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου ανάθεσης σε προσφέροντα ο οποίος δεν 
αποκλείεται από τη συµµετοχή και πληροί τα κριτήρια επιλογής σύµφωνα µε τη διακήρυξη.

Κριτήριο ανάθεσης της προµήθειας αποτελεί
άποψη προσφορά βάσει της χαµηλότερης 
οµάδας. 
Η προσφορά θα αφορά τουλάχιστον το σύνολο των ειδών κάθε οµάδας, εκτός των ειδών 
της οµάδας Ζ που µπορεί να υποβληθεί προσφορά ανά είδος.
Προσφορές υποβάλλονται για µία, δύο έως  και για το σύνολο

Η προσφορά των διαγωνιζοµένων θα συνταχθεί και 
διακήρυξη. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 
του διαγωνισµού. ∆εν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

 
                ΕΥΡΩΠΑϊΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

                    Αγία Βαρβάρα

                                     

γία Βαρβάρα 
2019328 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό για την επιλογή αναδόχου 
Προµήθεια Ειδών Κοινωνικών ∆οµών ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας για την υλοποίηση της 

Αναβάθµιση υποδοµών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες στο ∆ήµο 
µε κωδικό ΟΠΣ 5035283, που χρηµατοδοτείται από το Ε.Π. Περιφέρειας 

2020, Άξονας προτεραιότητας 10 «Ανάπτυξη-Αναβάθµιση Στοχευµένων 
Κοινωνικών Υποδοµών & Υποδοµών Υγείας» συνολικής εκτιµώµενης αξίας 60.000,00

) που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.4412/2016 και τους όρους της 
και καλεί τους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για 

Η παρούσα σύµβαση χρηµατοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων 
2019ΕΠ08510045). 

3, 37000000-8, 39161000-8, 33750000-2, 39315000
3, 39293400-6, 44221000-5, 44221212-4, 30213000
1, 39515410-2. 

 υποβολής προσφορών είναι η ∆ευτέρα, 26

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό κατάστηµα (αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου) 

ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της σύµβασης έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα 

και, σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών, που είναι εγκατεστηµένα σε:

µέλος της Ένωσης, β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, 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.

Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών συµπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς.
Σύµφωνα µε το πέµπτο εδάφιο της παρ.1.α του άρθρ.72/N.4412/2016 δεν απαιτείται εγγύηση 

βάσει του κριτηρίου ανάθεσης σε προσφέροντα ο οποίος δεν 
αποκλείεται από τη συµµετοχή και πληροί τα κριτήρια επιλογής σύµφωνα µε τη διακήρυξη.

ιο ανάθεσης της προµήθειας αποτελεί η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά βάσει της χαµηλότερης τιµής, στο σύνολο των ειδών της κάθε 

Η προσφορά θα αφορά τουλάχιστον το σύνολο των ειδών κάθε οµάδας, εκτός των ειδών 
της οµάδας Ζ που µπορεί να υποβληθεί προσφορά ανά είδος. 
Προσφορές υποβάλλονται για µία, δύο έως  και για το σύνολο των οµάδων.

προσφορά των διαγωνιζοµένων θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τρεις (3) µήνες από την επόµενη της διενέργειας 

∆εν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 

Αγία Βαρβάρα,   13/10/2020 

                α.π.   12893 

επιλογή αναδόχου για την 
για την υλοποίηση της 

στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες στο ∆ήµο 
µε κωδικό ΟΠΣ 5035283, που χρηµατοδοτείται από το Ε.Π. Περιφέρειας 

Αναβάθµιση Στοχευµένων 
60.000,00€ (συµπ/νου 

µε τις διατάξεις του ν.4412/2016 και τους όρους της 
και καλεί τους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για 

Η παρούσα σύµβαση χρηµατοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων 

2, 39315000-3, 22110000-4, 
4, 30213000-5, 33000000-0, 

φορών είναι η ∆ευτέρα, 26/10/2020 και ώρα 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό κατάστηµα (αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου) 

∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της σύµβασης έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα 

και, σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών, που είναι εγκατεστηµένα σε: α) 

υ Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) 

τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια 

σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού 

ς 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. 

µπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών συµπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς. 
δεν απαιτείται εγγύηση 

βάσει του κριτηρίου ανάθεσης σε προσφέροντα ο οποίος δεν 
αποκλείεται από τη συµµετοχή και πληροί τα κριτήρια επιλογής σύµφωνα µε τη διακήρυξη. 

η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
τιµής, στο σύνολο των ειδών της κάθε 

Η προσφορά θα αφορά τουλάχιστον το σύνολο των ειδών κάθε οµάδας, εκτός των ειδών 

των οµάδων. 

υποβληθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
από την επόµενη της διενέργειας 



ΑΔΑ: 95Ε1Ω6Θ-ΕΗΠ
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Συνολική διάρκεια σύµβασης: από την ανάρτηση της σύµβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ 
µήνες.  
Η δαπάνη για την εν σύµβαση βαρύνει την µε Κ
σχετική πίστωση του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2020  του ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 
σύµβασης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής 

Η κατακύρωση της σύµβασης θα 

 

 
                ΕΥΡΩΠΑϊΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Συνολική διάρκεια σύµβασης: από την ανάρτηση της σύµβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ 

Η δαπάνη για την εν σύµβαση βαρύνει την µε Κ.Α. : 15-7133.007, 15-7134.006, 15
σχετική πίστωση του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2020  του ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 
σύµβασης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.agiavarvara.gr. 

θα γίνει από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας.

 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 
 

ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠ. ΜΙΧΟΣ 

Συνολική διάρκεια σύµβασης: από την ανάρτηση της σύµβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ & έως δύο (2) 

7134.006, 15-7135.031 
σχετική πίστωση του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2020  του ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας. 

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 

από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας. 



ΑΔΑ: 95Ε1Ω6Θ-ΕΗΠ
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