
 

 

 

                                                                                                                         

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                      Παηαλία,     26/05/2021 

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ                                                                                 Αξηζκ. Πξση.: 8407        

ΓΗΜΟ ΠΑΙΑΝΙΑ 
 

ΠΕΡΙΛΗΠΣΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 

Ο Γήκαξρνο Παηαλίαο πξνθεξύζζεη ζπλνπηηθό δηαγσληζκό κε ηίηιν: «Παποσή Τπηπεζιών ςμβούλος 

για ηην εκπόνηζη σεδίος Φόπηιζηρ Ηλεκηπικών Οσημάηυν (.Φ.Η.Ο.) Δήμος Παιανίαρ» κε 

έγγξαθεο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο. 

Η θαηαθύξσζε ηεο ππεξεζίαο ζα γίλεη ζε αλάδνρν πνπ ζα πξνζθέξεη εληόο πξνϋπνινγηζκνύ 39.680,00€ 

ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ(24%), με κπιηήπιο ηηρ πλέον ζςμθέποςζαρ από οικονομική άποτη 
πποζθοπάρ, βάζει ηηρ βέληιζηηρ ζσέζηρ ποιόηηηαρ – 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 Παποσή Τπηπεζιών ςμβούλος για ηην εκπόνηζη σεδίος Φόπηιζηρ Ηλεκηπικών Οσημάηυν 

(.Φ.Η.Ο.) Δήμος Παιανίαρ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ, έρεη πξνϋπνινγηζκό 32.000,00€ πλέον ΦΠΑ 

(24%) ήτοι 39.680,00€ θαη ζα βαξύλεη ηνλ  Κσδηθό Αξηζκό Δμόδσλ  Κ.Α. 30-7135.003 (CPV: 79415200-

8).  

 

Οη δηαγσληδόκελνη πξέπεη λα θαηαζέζνπλ επί πνηλή απνθιεηζκνύ κε θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο από 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο, βάζεη ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο πνηόηεηαο – ηηκήο. 

Η παξνύζα ζύκβαζε δελ ππνδηαηξείηαη ζε ηκήκαηα. 

Γηα ιόγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάγθε εληαίνπ θαη ζπλνιηθνύ ηξόπνπ πινπνίεζεο ησλ απαηηνύκελσλ 

Φάζεσλ ηεο δεκνπξαηνύκελεο ππεξεζίαο, κε ηελ ρξνληθή αιιεινπρία ησλ Φάζεσλ θαη ησλ επηκέξνπο 

ελεξγεηώλ (κε εκθαλείο ηηο επαιιειίεο θαη εμαξηήζεηο απηώλ) θαη κε ηελ αλάγθε ύπαξμεο εληαίνπ 

ζρήκαηνο δηνίθεζεο θαη ζπληνληζκνύ ησλ ελεξγεηώλ, πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ε παξνύζα ππεξεζία 

εληέρλσο θαη εκπξόζεζκα, γίλνληαη δεθηέο κόλν νη πξνζθνξέο πνπ θαιύπηνπλ ην ζύλνιν ηνπ αληηθεηκέλνπ 

ηεο ζύκβαζεο θαη απνθιείνληαη όζεο αθνξνύλ κόλν ζε κέξνο απηνύ. 

 

Δπηζεκαίλεηαη όηη ε εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο ππεξεζίαο είλαη νξίδεηαη ζε έμη (6) κήλεο. ε 

πεξίπησζε πνπ δνζεί παξάηαζε ζην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηεο Πξόζθιεζεο από ην ΠΡΑΙΝΟ 

ΣΑΜΔΙΟ θαη ρσξίο ππαηηηόηεηα ηνπ αλαδόρνπ, ε ύκβαζε ηεο ππεξεζίαο δύλαηαη λα παξαηαζεί ρσξίο 

αύμεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ, θαηόπηλ πξόηαζεο ηνπ αλαδόρνπ θαη κε ηελ ζύκθσλε γλώκε ησλ 2 

κεξώλ. 

 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο, πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά, νθείινπλ λα έρνπλ ιάβεη πιήξε γλώζε ησλ 

γεληθώλ θαη ηνπηθώλ ζπλζεθώλ πινπνίεζεο ηεο ζύκβαζεο, πνπ ζα είλαη ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηεο παξνύζαο κειέηεο. 
 

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 Σπίηη 08/06/2021 και ώπα 11:00 π.μ.  

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

διεξαγυγήρ ηος διαγυνιζμού ήηοι Σπίηη 08/06/2021, έυρ ώπα 11:00 (Καξανιή & Γεκεηξίνπ 23-

Γξαθείν Πξνκεζεηώλ).  
 

Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία  ζην Γξαθείν Πξνκεζεηώλ ηνπ 

Γήκνπ θαζεκεξηλά ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ώξεο ζηα ηει.213 20 30 797 . Σν πιήξεο θείκελν ηεο 

δηαθήξπμεο θαη ηεο αξ.1/2021 κειέηεο ηνπ Γήκνπ Παηαλίαο έρεη αλαξηεζεί ζην ΚΗΜΓΗ 

www.promitheus.gov.gr θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Παηαλίαο www.paiania.gov.gr. 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.paiania.gov.gr/
ΑΔΑ: Ψ4ΓΞΩΞ9-73Ω



 

 

 

 

 

Ο διαγυνιζμόρ θα διενεπγηθεί, ηην 08/06/2021 ημέπα Σπίηη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ και 

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

Να δεκνζηεπζεί  ζηελ εθεκεξίδα 

Σελ     28/05/2021  

«ΑΣΣΙΚΟ  ΒΗΜΑ»  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΣΤ. ΜΑΔΗΣ 

ΑΔΑ: Ψ4ΓΞΩΞ9-73Ω
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