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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
                                                                         
         Η  Διεύθυνση  Αναδασώσεων  Αττικής ανακοινώνει ότι θα προβεί στην  εκτέλεση της εργασίας 
«Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στο χώρο του φυτωρίου Αμυγδαλέζας της Διεύθυνσης 
Αναδασώσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που βρίσκεται στη θέση 
«Αμυγδαλέζα» του Δήμου Αχαρνών», με απευθείας ανάθεση. 
       Για το λόγο αυτό και έχοντας υπόψη: 
1.  Το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/τ. Α΄/27-11-1995) περί «Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών 

του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
2. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/τ. Α΄/10-07-2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς επίσης και τις κατά καιρούς διευκρινιστικές εγκυκλίους του 
Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορούν στην εφαρμογή διατάξεων του εν λόγω Π.Δ.  

3. Τη σχετική μελέτη όπου καθορίζονται ο προϋπολογισμός και τα  τεχνικά στοιχεία βάσει των 
οποίων θα γίνει η εργασία.  

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 
 

     όλους τους   ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές  τους για την 
εκτέλεση της εργασίας «Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στο χώρο του φυτωρίου Αμυγδαλέζας 
της Διεύθυνσης Αναδασώσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που βρίσκεται στη 
θέση «Αμυγδαλέζα» του Δήμου Αχαρνών», συνολικού προϋπολογισμού  19.985 ευρώ χωρίς 
Φ.Π.Α. 
     Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι τις 29-10-2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.30 μ.μ. στη 
Γραμματεία της  Δ/νσης Αναδασώσεων Αττικής (Αγίας Λαύρας 66, 111 41  ΑΘΗΝΑ), κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες.  
     Με την κατάθεση της προσφοράς οι ενδιαφερόμενοι δέχονται ότι έλαβαν γνώση των τεχνικών 
προδιαγραφών και των υπολοίπων οικονομικών κλπ όρων της μελέτης και τους αποδέχονται.                                                       
     Κριτήριο για την κατακύρωση της ανάθεσης είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης.  
     Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής.  
     Η εργασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 12-11-2014.   

 
                                                    Με εντολή Γ.Γ.Α.Δ.  Αττικής  

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ                                                 Ο ΔΙΕΘΥΝΤΗΣ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Αναστ. Αντωνίου  
Δ.Ε. Διοικητικό, στην Υπηρεσία μας 
(Για την ανάρτηση στο χώρο  
ανακοινώσεων της Υπηρεσίας                                    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΣΣΑΛΟΣ 
με αποδεικτικό ανάρτησης)                                               ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ 


