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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
1. Ο Δήμαρχος Καισαριανής προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σκοπό την 
επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  
Προϋπολογισμού 15.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ 24%) σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 
4412/2016. 
2. Η  εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 15.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ) και  
περιλαμβάνει τις  προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών 
μελετών: 14.436  € για μελέτη κατηγορίας Γ9 Μελέτες Ηλεκτρολογικές Πτυχίου Α’ 
Τάξης και 564 € για απρόβλεπτες δαπάνες. 
3. Η οικονομική προσφορά θα υποβληθεί επί ποινή αποκλεισμού στο έντυπο της 
Τεχνικής Υπηρεσίας, Πληροφορίες Ευαγγέλου Γρηγόρης οδός Βρυούλων 125 & 
Φιλαδελφείας Καισαριανή τηλ.:2132010725 Fax 2132010788 email: 

evangeloug@kessariani.gr κάθε εργάσιμη ημέρα και από ώρα 9:00 π.μ. έως 1:30 
μ.μ., μέχρι και την 13/9/2017. Η πλήρης Διακήρυξη και τα τεύχη δημοπράτησης που 
θα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Καισαριανής (https://kaisariani.gr) 
4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την  Πέμπτη 14/9/2017  και ώρα 10:00  (ώρα 
λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών 10:00 π.μ.) Κριτήριο 
ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Για να προσδιοριστεί η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – 
τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων 
με βάση κριτήρια και υποκριτήρια, καθώς και τη σχετική στάθμισή τους όπως 
αναφέρονται αναλυτικά στην διακήρυξη.  
5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο 
άρθρο 12.1 της διακήρυξης  
Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό 
μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Κάτοχος Πτυχίου Α’ τάξης  
στην κατηγορία μελετών Γ9 (Ηλεκτρολογικές Μελέτες) τετραετούς εμπειρίας.  
6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες μήνες από την 
ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών . 
7. Το έργο χρηματοδοτείται από την ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ και βαρύνει τον Κ.Α. 
20,7413,0004 προϋπολογισμού Δήμου Καισαριανής. 
8. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται 
σε 90 ημερολογιακές ημέρες. 
9. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του 
Δήμου Καισαριανής. 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

            ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 
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