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Ο Δήμος ΠΑΙΑΝΙΑΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την: ‘’Προμήθεια 
αδρανών υλικών, ασφαλτικού υλικού και διαφόρων υλικών και εργαλείων’’ εκτιμώμενης 
αξίας σύμβασης 89.900,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το 
κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάση τιμής. Η 
παρούσα αφορά προμήθεια αδρανών και οικοδομικών υλικών για αποκατάσταση βλαβών 
που προκαλούνται από την υπηρεσία ύδρευσης καθώς και συντηρήσεων που απαιτούνται 
από φθορές στα πλαίσια του έργου της συγκεκριμένης υπηρεσίας σε διάφορα σημεία του 
Δήμου Παιανίας. Τα υπό προμήθεια υλικά είναι, αδρανή υλικά  (άμμο λατομείου, θραυστό 
υλικό λατομείου (3Α) & χαλίκι),  τσιμέντο γκρι & λευκό, πλάκες πεζοδρομίου, ασβέστη σε 
πολτό, κράσπεδα μεγάλα, κυβόλιθοι, τσιμεντόλιθοι, τούβλα μεγάλα & μικρά, δομικό πλέγμα, 
σκυρόδεμα C16/20 & Ψυχρό  ασφαλτικό μίγμα σε σάκους 25 κιλών. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 1 έτος ή μέχρι εξαντλήσεως του ποσού.  

CPV: 1ης ομάδας: 44111000-1 (Οικοδομικά υλικά) 

          2ης ομάδας: 44114000-2 (Σκυρόδεμα) 

          3ης ομάδας: 44113620-7 (Άσφαλτος) 

Προσφορές υποβάλλονται για:  μία ή περισσότερες ομάδες προμηθευομένων ειδών. 

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: 
163430 την Παρασκευή 24/06/2022 και ώρα 09:00 π.μ.. 

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την Παρασκευή 15/07/2022 
και ώρα 10:00 π.μ.. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η Δευτέρα 11/07/2022 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: 22/2022 μελέτης της 
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Δ/νσης Περιβάλλοντος και της υπ΄αριθμ.: 10436/2022 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: pietris@0155.syzefxis.gov.gr). 

              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

    ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΣΤ. ΜΑΔΗΣ 
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