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ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ 

ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΚΡΗ ΚΑΙ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 
ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ  

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 
1. Ο ∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό µε σκοπό την 
επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΚΡΗ 
ΚΑΙ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ 
ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ Προϋπολογισµού:  59.816,25€ € 

(χωρίς  Φ.Π.Α. 24%) σύµφωνα µε τις διατάξεις  του Ν. 4412/2016  και β) τους όρους 
της οικείας ∆ιακήρυξης . 
2. Ο προϋπολογισµός δηµοπράτησης της υπηρεσίας ανέρχεται σε  59.816,25 €  
πλέον ΦΠΑ 24% 14.355,90 €   
 Στο ανωτέρω ποσό δεν προβλέπεται αναθεώρηση - ∆εν προβλέπεται ρήτρα 
πρόσθετης καταβολής (πριµ). 
3. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται είτε (α) µε κατάθεσή τους στην 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού είτε (β) µε συστηµένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή 
είτε (γ) µε κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Ταχυδροµική 
διεύθυνση: ΒΡΥΟΥΛΩΝ 125 & ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ, Τ.Κ. 16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ). Σε 
περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι 
προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της 
αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισµό, το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία 
και ώρα του διαγωνισµού, όπως ορίζονται στο άρθρο 18 της παρούσας. Η 
αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχοµένου των 
προσφορών που αποστέλλονται ταχυδροµικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή 
τους. ∆εν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδροµικό 
κατάστηµα, ακόµα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.  
 
Ως ηµεροµηνία και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών 
ορίζεται η 23/3/2021, ηµέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 π.µ.  
Ως ηµεροµηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 23/3/2021, 
ηµέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 π.µ.  
 
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα 
έγγραφα της σύµβασης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής 
https://kaisariani.gr/  
Εφόσον έχουν ζητηθεί  εγκαίρως, ήτοι έως την 17/3/2021, η αναθέτουσα αρχή 
παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης 
σύµβασης συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τα έγγραφα της σύµβασης, το 
αργότερο έως την 19/3/2021. 
4. Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης είναι η «πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής. 
5. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση µελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο 
άρθρο 12.1 και που είναι εγκατεστηµένα σε: 
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α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης,  
β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που 
η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 
5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της 
ως άνω Συµφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας 
παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την 
Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.  

6. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό δεν απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής 
συµµετοχής. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) µήνες από την 
ηµέρα λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφορών . 

7. Το έργο χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ. Για την παρούσα 
διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση µε αρ.πρωτ.  1812/18-2-2021 ΑΑΥ 164 (Α∆Α: 
6ΑΡ4ΩΕΨ-ΞΑ0) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσµευσης πίστωσης για το 
οικονοµικό έτος 2021  και µε αρ.  414/18-2-21) καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και 
εντολών πληρωµής της ∆.Ο.Υ. Επίσης για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η 
απόφαση µε αρ.πρωτ.  12615/15-12-2020 ΑΑΥ 164(Α∆Α: 6ΑΡ4ΩΕΨ-ΞΑ0) για την 
ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσµευσης πίστωσης για το οικονοµικό έτος 2020  
και µε αρ.  2647/18-2-21) καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωµής 
της ∆.Ο.Υ. 
 8. Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΕΣ από 
την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης. 
9. Το αποτέλεσµα του διαγωνισµού θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή του 
∆ήµου Καισαριανής. 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 

 
           ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
 
 
 

ΑΔΑ: 9685ΩΕΨ-ΠΛ0


		2021-03-09T15:22:12+0200
	Athens




