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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΤ 

ΔΗΜΟ  ΠΑΡΓΑ 

Δ/νςη Σεχνικϊν Τπηρεςιϊν και Περιβάλλοντοσ  

Σμήμα Σεχνικϊν Ζργων και Πολεοδομικϊν 

Εφαρμογϊν   

 

               Αριθ. Πρωτ. :  12315  / 19.11.2021 

 
  

Σαχ. Διεφθυνςη : Αχζροντοσ 29 

Σαχ. Κϊδικα       : 48062 Καναλάκι 

Πληροφορίεσ     : Γιαννόπουλοσ  Γεϊργιοσ 

Σηλζφωνο          : 2684360346 

FAX                      : 2684029214 

Ιςτοςελίδα        : http:/www.dimospargas.gr 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ    ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΣΗ  ΤΠΗΡΕΙΑ ΜΕ  ΣΙΣΛΟ : 
 

 «ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ  ΣΗΝ ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΣΩΝ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ ΣΙ ΧΟΛΙΚΕ  ΜΟΝΑΔΕ 
ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΠΑΡΓΑ» 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΑΡΓΑ 

προκηρφςςει  διαγωνιςμό με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και κριτήριο ανάθεςησ τησ φμβαςησ είναι η 

πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη προςφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκτζλεςησ τησ 

υπηρεςίασ " ΤΠΘΡΕΙΑ ΓΙΑ  ΣΘΝ ΕΚΠΟΝΘΘ ΜΕΛΕΣΩΝ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ ΣΙ ΧΟΛΙΚΕ  ΜΟΝΑΔΕ 

ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ ΠΑΡΓΑ " προχπολογιςμοφ  29.742,64 ευρϊ με το Φ.Π.Α.  

 
1. Πρόςβαςη ςτα ζγγραφα: Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλαμβάνουν τη διακήρυξη, το ζντυπο 

οικονομικήσ προςφοράσ και τα λοιπά ζγγραφα του διαγωνιςμοφ από το τμήμα Σεχνικϊν Ζργων του 

Δήμου Πάργασ τισ εργάςιμεσ ημζρεσ και ϊρεσ.  

Οι ενδιαφερόμενοι θα ζχουν άλλωςτε ελεφθερη πρόςβαςη ςτη διακήρυξη κατόπιν τησ δημοςίευςήσ 

τησ ςτην ιςτοςελίδα του Δήμου.  

 

2. Κωδικόσ CPV : 71320000-7 

 
3. Περιγραφή τησ δημόςιασ ςφμβαςησ: Αντικείμενο τησ ςύμβαςησ είναι  η αξιολόγήςη των 

υφιςτάμενων  μζςων  και μζτρων  πυροπροςταςίασ όλων των ςχολικϊν κτιρίων για να αποφαςιςτεί 

το αν απαιτείται αντικατάςταςή τουσ ή απλή ςυντήρηςή τουσ. Θ εκπόνηςη των  απαιτοφμενων 

μελετϊν  (παθητικήσ και ενεργητικήσ πυροπροςταςίασ για τα ςχολικά κτίρια όπωσ αυτά αναφζρονται 

ςτον πίνακα. Θ ςφνταξη  των  τεφχη δημοπράτηςησ για την εκτζλεςη τησ  προμήθειασ που απαιτείται 

προκειμζνου να ςυντηρηθοφν και να εγκαταςταθοφν τα απαιτοφμενα μζςα και μζτρα 

πυροπροςταςίασ και να εκδοθοφν τα αντίςτοιχα πιςτοποιητικά από την Πυροςβεςτική Τπηρεςία. 
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4. Χρόνοσ εκτζλεςησ υπηρεςίασ: Σρείσ  μήνεσ από την υπογραφή τησ ςφμβαςησ 

 
5. Δικαιοφμενοι ςυμμετοχήσ:  Σα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα υποβληθοφν αναφζρονται ςτην 

αναλυτική διακήρυξη. 

 

6. Παραλαβή προςφορϊν: Ο διαγωνιςμόσ θα διεξαχθεί  την  29/11/2021 ημζρα Δευτζρα  και ϊρα 

10.00 πμ. ςτο Δημοτικό Κατάςτημα του Δήμου Πάργασ ςτο Καναλλάκι. 

 

7. Γλϊςςα ςφνταξησ προςφορϊν: Ελληνική 

 
8. Χρηματοδότηςη: Θ δαπάνη θα βαρφνει τον ΚΑ: 61-6142.001 του προχπολογιςμϊν 2021-2022 του 

Δήμου Πάργασ. Επιχορήγηςη απο  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», ςτο πλαίςιο τησ Πρόςκληςησ VIII ΑΔΑ: 
695Ε46ΜΤΛ6-97Η 
 
9. Ενςτάςεισ: ε περίπτωςη ζνςταςησ κατά πράξησ τησ αναθζτουςασ αρχήσ, η προθεςμία άςκηςήσ τησ 

είναι πζντε (5) ημζρεσ από την κοινοποίηςη τησ προςβαλλόμενησ πράξησ ςτον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορζα. Για την άςκηςη ζνςταςησ κατά τησ διακήρυξησ, η ζνςταςη υποβάλλεται μζχρι 

πζντε (5) ημζρεσ πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολήσ προςφορϊν. Θ ζνςταςη 

υποβάλλεται ενϊπιον τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ του Δήμου. Για το παραδεκτό τησ άςκηςησ 

ζνςταςησ, απαιτείται, με την κατάθεςη τησ ζνςταςησ, η καταβολή παραβόλου υπζρ του Δημοςίου 

ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τησ εκτιμϊμενησ αξίασ τησ ςφμβαςησ.  

 
11.Δημοςιεφςεισ: Σο ςυνολικό κείμενο τησ διακήρυξησ αναρτάται ςτο ΚΘΜΔΘ 

(www.promitheus.gov.gr) και ςτο site του Δήμου Πάργασ.   

 

 

 

Ο  ΔΘΜΑΡΧΟ 

 

ΗΑΧΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟ 
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