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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ  

ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

Το Κζντρο Κοινωνικήσ Προςταςίασ Αλληλεγγφησ και Παιδείασ (ΚΕ.ΚΟ.Π.Α.Π.) θα διενεργήςει 
υνοπτικό Διαγωνιςμό, με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και κριτήριο τελικήσ επιλογήσ την προςφορά του 
προμηθευτή με την πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη προςφορά αποκλειςτικά μόνο βάςει τησ 
τιμήσ (χαμηλότερη τιμή), για τo ζργο: «ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΣΟΤ 
ΔΗΜΟΤ ΟΤΦΛΙΟΤ ΣΙ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΣΟΤ ΠΔ 99/2017 – ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟ ΛΑΒΑΡΩΝ» - Α.Μ. 6/2020», 
ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 57.100,00€ (με το Φ.Π.Α. 24%).  

Ο Διαγωνιςμόσ θα διενεργηθεί ςτο Δημοτικό Κατάςτημα του Δήμου ουφλίου (Βασ. Γεωργίου 180 
– 68400 ουφλί), ςτισ 09-03-2020 και ώρα 10:00π.μ. (λήξη παράδοςησ προςφορών) 

Δικαίωμα ςυμμετοχήσ ζχουν φυςικά ή νομικά πρόςωπα, ή ενϊςεισ αυτϊν που δραςτηριοποιοφνται 
ςε  ζργα κατηγορίασ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΤΔΡΑΤΛΙΚΑ ή είναι εγγεγραμμζνα ςτα Νομαρχιακά Μητρϊα, 
εντόσ νομοφ ή εκτόσ νομοφ και που είναι εγκατεςτημζνα ςε: 

α) ςε κράτοσ-μζλοσ τησ Ζνωςησ, 
β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τη ΣΔΣ, ςτο βαθμό που η υπό ανάθεςη 

δημόςια ςφμβαςη καλφπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςημειϊςεισ του ςχετικοφ 
με την Ζνωςη Προςαρτήματοσ I τησ ωσ άνω Συμφωνίασ, καθϊσ και 
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτην περίπτωςη γϋ τησ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ή πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με την Ζνωςη ςε θζματα διαδικαςιϊν ανάθεςησ δημοςίων 
ςυμβάςεων. 

Οι προςφορζσ να ζχουν ςυνταχθεί ςτην ελληνική γλϊςςα. 
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να λάβουν γνϊςη των ςτοιχείων του Διαγωνιςμοφ και τησ Μελζτησ, 

όλεσ τισ εργάςιμεσ ημζρεσ και ϊρεσ ςτην Τεχνική Υπηρεςία του Δήμου Σουφλίου, επί τησ οδοφ Βασ. 
Γεωργίου 180, 68400 Σουφλί, τηλ 2554350130-1. 

Η Διακήρυξη και η Περίληψή τησ, καθϊσ και η μελζτη, θα δημοςιευτοφν και ςτην επίςημη 
ιςτοςελίδα του Δήμου Σουφλίου, ςτη δ/νςη www.soufli.gr. 

Ο ανωτζρω Διαγωνιςμόσ θα διεξαχθεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016, του Ν. 
3463/2006 «Κφρωςη του Κϊδικα Δήμων και Κοινοτήτων», (ΦΕΚ 114/Β’/8-6-2006) – Κ.Κ.Δ.Κ., και τισ 
διατάξεισ του Ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονική τησ Αυτοδιοίκηςησ & τησ Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ – 
Πρόγραμμα Καλλικράτησ» (ΦΕΚ 87/7-6-2010, Τεφχοσ Α).  
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΚΕ.ΚΟ.Π.Α.Π. 
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