
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                    Παιανία,     08/12/2020 

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ                                                              Αριθμ. Πρωτ.:   17751                  

ΔΗΜΟ ΠΑΙΑΝΙΑ 

ΣΗΛ:2132030721 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 

Ο Γήμαπσορ Παιανίαρ πποκηπύζζει ζςνοπηικό διαγωνιζμό με ζθπαγιζμένερ πποζθοπέρ  για 
ηην «Πξνκήζεηα αδξαλώλ, αζθαιηηθνύ πιηθνύ θαη δηάθνξωλ πιηθώλ θαη εξγαιείωλ», 
πποϋπολογιζμού  55.490,00€ πιένλ ΦΠΑ 24% ήηνη 68.807,60€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
Φ.Π.Α. (24%)  ζύμθωνα  με ηην αξηζ.34/2020 μελέηη ηηρ Γ/νζηρ Πεπιβάλλονηορ ηος Γήμος 
και ηην ππ’αξηζκ. πξωη. 17749/2020 Γιακήπςξη ηος Γήμος με ζθπαγιζμένερ πποζθοπέρ 
και με θξηηήξην θαηαθύξωζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνψε 
πξνζθνξά, κόλν βάζεη ηεο ηηκήο, ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηωλ άξζξωλ 88 θαη 117 
ηνπ Ν.4412/2016. 
Οη δηαγωληδόκελνη ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ  πξνζθνξά  γηα κία ή πεξηζζόηεξεο 
νκάδεο πξνκεζεπνκέλωλ εηδώλ (όπωο πεξηγξάθνληαη ζηνλ ελδεηθηηθό 
πξνϋπνινγηζκό) ηεο αξηζ.43/2020 κειέηεο ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο  και να 
πποζκομίζοςν καη΄ελάσιζηον ηεσνικά θςλλάδια ζηα αγγλικά ή ηα ελληνικά πος θα 
αποδεικνύοςν ηην ζςμθωνία ηων πποζθεπόμενων ςλικών ωρ ππορ ηιρ ηεσνικέρ 
πποδιαγπαθέρ ηηρ μελέηηρ.  
Ο χωριςμόσ των ομάδων ζγινε ωσ εξήσ: 

1) 1η ΟΜΑΔΑ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ με CPV 44111000-1 ποςοφ 30.417,20 €  με το Φ. Π. Α. 24%  

2) 2η ΟΜΑΔΑ: ΚΥΡΟΔΕΜΑ με CPV 44114000-2 ποςοφ 13.392,00 € με το Φ. Π. Α. 24% 

3) 3η ΟΜΑΔΑ: Ψυχρό  αςφαλτικό μίγμα με CPV 44113620-7 ποςοφ 24.998,40 € με το Φ. Π. Α. 24% 
 

Κ.Α. Πξνϋπνινγηζκνύ 20-6662.003 
 Σηο διαγωνιζμό γίνονηαι δεκηοί, όλοι οι ππομηθεςηέρ μέλη ηος Δμποπικού και 
Βιομησανικού Δπιμεληηηπίος Δλλάδορ και Δλλήνων καηαζκεςαζηών αλλοδαποί 
εγγεγπαμμένοι ζηα μηηπώα ηος οικείος Δπιμεληηηπίος ή ζε ιζοδύναμοςρ επαγγελμαηικούρ 
καηαλόγοςρ, νομικά ππόζωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ζςνεηαιπιζμοί ή ενώζειρ 
ππομηθεςηών, διαθέηονηαρ όλα ηα δικαιολογηηικά πος απαιηούνηαι ζύμθωνα με ηην 
διακήπςξη ηος Γήμος. 
 Οι πποζθοπέρ μποπεί να αποζηέλλονηαι ηασςδπομικά ζηο ππωηόκολλο ηος Γήμος, 
Καπαολή & Γημηηπίος 38Α-Τ.Κ. 19002, μέσπι ηην 21/12/2020 θαη ώξα 14:00κ.κ. Οι 
πποζθοπέρ μποπεί να καηαηίθενηαι επίζηρ απεςθείαρ ζηην επιηποπή διαγωνιζμού ηην ημέπα 
διεξαγωγήρ ηος διαγωνιζμού ήηοι 22/12/2020 θαη ώξα 11.00. 
 Οι ενδιαθεπόμενοι μποπούν να απεςθύνονηαι για οποιαδήποηε πληποθοπία  ζηο Γπαθείο 
Ππομηθειών ηος Γήμος καθημεπινά ηιρ επγάζιμερ μέπερ και ώπερ ζηα ηηλ.213 20 30721 . Το 
πλήπερ κείμενο ηηρ διακήπςξηρ και ηηρ απ.43/2020 μελέηηρ ηηρ Γ/νζηρ Πεπιβάλλονηορ έσει 
αναπηηθεί ζηο ΚΗΜΓΗΣ www.promitheus.gov.gr και ζηην ιζηοζελίδα ηος Γήμος Παιανίαρ 
www.paiania.gov.gr.  
 Ο διαγωνιζμόρ θα διενεπγηθεί, ηην 22/12/2020, εκέξα Τξίηε, ζηο Γημοηικό Καηάζηημα 
ηος Γήμος και ώπα 11:00( ώπα λήξηρ παπαλαβήρ ηων πποζθοπών) από ηην απμόδια 
επιηποπή. 
  
Να δημοζιεςθεί  ζηην εθημεπίδα 
«ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ» 
Τελ Παξαζθεπή 11/12/2020 
 
                                                                                       Η Γεληθή Γξακκαηέαο 
 
 
                                                                                           Φωηεηλή Τνινύδε 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.paiania.gov.gr/
ΑΔΑ: 65ΜΧΩΞ9-ΜΘΛ
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