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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                         Παιανία  08/10/2020 

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ                     Αριθμ. Πρωτ.: 14406      

ΔΗΜΟ ΠΑΙΑΝΙΑ 

ΣΗΛ:2132030721 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 

 
Ο Γήμαπσορ Παιανίαρ πποκηπύζζει ζςνοπηικό διαγυνιζμό για ηην «Ππομήθεια και 

ηοποθέηηζη ζηεγάζηπυν για ηην αναβάθμιζη ηυν ζηάζευν λευθοπείυν ηος Γήμος 
Παιανίαρ», πξνϋπνινγηζκνύ  38.306,45€ πιένλ ΦΠΑ (24%) ήηνη 47.500,00 επξώ ζύκθωλα  κε ηελ 
αξηζ.8/2020 κειέηε ηεο Γ/λζεο Τερληθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ θαη ηελ Γηαθήξπμε ηνπ Γήκνπ κε 
ζθπαγιζμένερ πποζθοπέρ για ηο ζύνολο ηυν ςπό ππομήθεια ειδών και με κπιηήπιο 
καηακύπυζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη πποζθοπά, μόνο βάζει ηηρ 
ηιμήρ, ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηυν άπθπυν 88 και 117 ηος Ν.4412/2016. 

Οη δηαγωληδόκελνη ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ  επί πνηλή απνθιεηζκνύ πξνζθνξά  γηα ην 
ζύλνιν ηωλ εηδώλ ηεο αξηζ.8/2020 κειέηεο γηα ηελ Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζηεγάζηξωλ 
γηα ηελ αλαβάζκηζε ηωλ ζηάζεωλ ιεωθνξείωλ ηνπ Γήκνπ Παηαλίαο κε CPV: 44212321-5 και 
Κ.Α. Πποϋπολογιζμού 60-7131.003. 
 Σην δηαγωληζκό γίλνληαη δεθηνί, όινη νη πξνκεζεπηέο κέιε ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ 
Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο θαη Διιήλωλ θαηαζθεπαζηώλ αιινδαπνί εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξώα ηνπ 
νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδύλακνπο επαγγεικαηηθνύο θαηαιόγνπο, λνκηθά πξόζωπα εκεδαπά 
ή αιινδαπά, ζπλεηαηξηζκνί ή ελώζεηο πξνκεζεπηώλ, δηαζέηνληαο όια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 
απαηηνύληαη ζύκθωλα κε ηελ δηαθήξπμε ηνπ Γήκνπ. 
 Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά ζην πξωηόθνιιν ηνπ Γήκνπ, Καξανιή 
& Γεκεηξίνπ 38Α-Τ.Κ. 19002, κέρξη ηελ 26/10/2020 και ώπα 13:00. Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα 
θαηαηίζεληαη επίζεο απεπζείαο ζηελ επηηξνπή δηαγωληζκνύ ηελ εκέξα δηεμαγωγήο ηνπ 27/10/2020 
δηαγωληζκνύ έυρ 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 30721-743. Τν 
πιήξεο θείκελν ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο αξ.8/2020 κειέηεο ηεο Γ/λζεο Τερληθώλ Υπεξεζηώλ έρεη 
αλαξηεζεί ζην ΚΗΜΓΗΣ www.promitheus.gov.gr θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Παηαλίαο 
www.paiania.gov.gr.  
 Ο δηαγωληζκόο ζα δηελεξγεζεί, ηελ 27/10/2020, ημέπα Τπίηη, ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ 
Γήκνπ θαη ώξα 11:00( ώξα ιήμεο παξαιαβήο ηωλ πξνζθνξώλ) από ηελ αξκόδηα επηηξνπή. 

  
 
 

Να δεκνζηεπζεί  ζηελ εθεκεξίδα 
«ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ» 
Τελ Παξαζθεπή 09/10/2020 
 
 

 
Η Γενική Γπαμμαηέαρ 

 
 

Φυηεινή Τολούδη 

 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.paiania.gov.gr/
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