
 

 

 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                          Παηαλία,     13/11/2019 

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ                                                                                         Αξηζκ. Πξση.: 14952             

ΓΗΜΟ ΠΑΙΑΝΙΑ 

 

ΠΔΡΙΛΗΠΣΙΚΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 

Ο Γήκαξρνο Παηαλίαο πξνθεξύζζεη ζπλνπηηθό δηαγσληζκό, κε έγγξαθεο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο. 

Η θαηαθύξσζε ηεο ππεξεζίαο ζα γίλεη ζε αλάδνρν πνπ ζα πξνζθέξεη εληόο πξνϋπνινγηζκνύ 

60.189,60€ ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ(24%), με  κπιηήπιο καηακύπωζερ ηερ  ζύμβαζερ 
ηεν  πλέον  ζςμθέποςζα από  οικονομική άποψε πποζθοπά μόνο βάζει ηιμήρ, θαη κέρξη 

εμαληιήζεσο ηνπ ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 86 θαη 117 
ηνπ Ν. 4412/2016, όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ηα πξνζθεξόκελα 

από απηόλ θαιύπηνπλ ηεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο πξνκήζεηαο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 
άξζξσλ 88 θαη 117 ηνπ Ν.4412/2016. 

 

Η Απομάκπςνζε Ογκωδών Ανηικειμένων, κλαδιών ,μπαδών κλπ. γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ, 

έρεη πξνϋπνινγηζκό 48.540,00€ πλέον ΦΠΑ (24%) ήτοι 60.189,60 ευρώ θαη ζα βαξύλεη ηνλ  

Κσδηθό Αξηζκό Δμόδσλ  (Κ.Α.Δ.) 20-6142.007 (CPV: 90512000-9).  

Οη δηαγσληδόκελνη πξέπεη λα θαηαζέζνπλ επί πνηλή απνθιεηζκνύ πξνζθνξά γηα ην ζύλνιν ησλ 

ππεξεζηώλ θαη λα πξνζθνκηζηνύλ πηζηνπνηεηηθά γηα όια ηα είδε από αλεμάξηεηα δηαπηζηεπκέλα 

εξγαζηήξηα (γηα όζα είδε πηζηνπνηνύληαη) πνπ ζα είλαη ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 

παξνύζαο κειέηεο. 

 

Με  θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηεο  ζύκβαζεο ηελ  πιένλ  ζπκθέξνπζα από  νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο, θαη κέρξη εμαληιήζεσο ηνπ ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ.   

ην δηαγσληζκό γίλνληαη δεθηνί, όινη νη πξνκεζεπηέο κέιε ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ 

Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο θαη Διιήλσλ θαηαζθεπαζηώλ αιινδαπνί εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξώα ηνπ 

νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδύλακνπο επαγγεικαηηθνύο θαηαιόγνπο, λνκηθά πξόζσπα εκεδαπά 

ή αιινδαπά, ζπλεηαηξηζκνί ή ελώζεηο πξνκεζεπηώλ, δηαζέηνληαο όια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηελ δηαθήξπμε ηνπ Γήκνπ. 
 

Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά ζην πξσηόθνιιν ηνπ Γήκνπ, Καξανιή & 

Γεκεηξίνπ 38Α-Σ.Κ. 19002, κέρξη ηελ 25/11/2019 θαη ώξα 13:00 κ.κ.  

Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα θαηαηίζεληαη επίζεο απεπζείαο ζηελ επηηξνπή δηαγσληζκνύ ηελ εμέπα 

διεξαγωγήρ ηος διαγωνιζμού ήηοι 26/11/2019 έωρ 11.00 π.μ. 
 

Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία  ζην Γξαθείν 

Πξνκεζεηώλ ηνπ Γήκνπ θαζεκεξηλά ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ώξεο ζηα ηει.213 20 30 721 . Σν 

πιήξεο θείκελν ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο αξ.17/2019 κειέηεο ηνπ Γήκνπ Παηαλίαο έρεη αλαξηεζεί 

ζην ΚΗΜΓΗ www.promitheus.gov.gr θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Παηαλίαο 

www.paiania.gov.gr. 

 

Ο δηαγσληζκόο ζα δηελεξγεζεί, ηελ 26/11/2019 εκέξα Σξίηε ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ 

θαη ώξα 11:00( ώξα ιήμεο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξώλ) από ηελ αξκόδηα επηηξνπή. 

  

Να δεκνζηεπζεί  ζηελ εθεκεξίδα 

Σελ      15/11/2019 

«ΑΣΣΙΚΟ  ΒΗΜΑ»  

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΛΟΥΔΗ 
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