
 

 

         

                                                                                                           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

Ο Δήμος ΠΑΙΑΝΙΑΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ΄΄Παροχή 
υπηρεσίας απομάκρυνσης  κλαδιών μπαζών, ογκωδών αντικειμένων, ΑΕΕΚ (Απόβλητα- 
Εκσκαφών- Κατασκευών και Κατεδαφίσεων)  κλπ από περιοχές του Δήμου έτους 2022’’ 
εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 99.968,80€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. Η σύμβαση θα 
ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάση 
τιμής.  

Η παρούσα αφορά την εργασία απομάκρυνσης ογκωδών αντικειμένων, κλαδιών 
κ.λ.π. από περιοχές του Δήμου Παιανίας. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 12 μήνες με δυνατότητα παράτασης τριών μηνών.   

CPV: 90511000-2 

Χρόνος ισχύος των προσφορών: 12 μήνες 

Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται 
στο πλήρες τεύχος διακήρυξης του διαγωνισμού. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ 
ΕΣΗΔΗΣ μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος αρ: 
161621 την 10/06/2022 και ώρα 09:00 π.μ.. 

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την 01/07/2022 και ώρα 
10:00 π.μ.. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 27/06/2022 και ώρα 15:00 π.μ. 
Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν εγγύηση 
συμμετοχής ύψους 2% επί της προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία προ ΦΠΑ, δαπάνης των 
ομάδων του ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπ΄αριθμ: 16/2022 μελέτης της Δ/νσης 

Περιβάλλοντος και της υπ΄αριθμ.: 9395/2022 διακήρυξης του Δήμου. Γλώσσα σύνταξης 
των προσφορών είναι η Ελληνική. 

Παρέχεται πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη – στοιχεία του διαγωνισμού, μέσω της 
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, δια της οποίας υποβάλλονται ηλεκτρονικά 
τυχόν αιτήματα παροχής διευκρινίσεων και στο site του Δήμου Παιανίας 
www.paiania.gov.gr. 

Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να  
απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος υπάλληλος: 
Βασιλείου Δ. τηλ.: 213 20 30 764,mail: basiliou@0155.syzefxis.gov.gr). 
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                                 ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΣΤ. ΜΑΔΗΣ 

ΠΑΙΑΝΙΑ 07/06/2022 

Αριθ. Πρωτ.: 9397 
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