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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 

Ο Δήμαρχος Παλλήνης, προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό, με τίτλο 
«Αμοιβή Υπηρεσιών Συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης 
Αστικής Κινητικότητας Δήμου Παλλήνης» με αρ. υπηρ. 46/2018, σύμφωνα 

με το άρθρο 117 του Ν. 4412/16. 
 

1. Η τεχνική και η επαγγελματική ικανότητα των επιθυμούντων να πάρουν μέρος 
στο διαγωνισμό ορίζεται στο άρθρο 2.2.6, 2.2.7 και 2.2.8 της Διακήρυξης 
 

2. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
θα λάβει υπόψη την σταθερή τιμή 64.728,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, 

ήτοι 52.200,00 € χωρίς ΦΠΑ και θα προκύψει αποκλειστικά βάσει ποιοτικών 
κριτηρίων σύμφωνα με το άρθρο 2.3.1 της Διακήρυξης. 

 

3. Ο διαγωνισμός θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Παλλήνης, Ιθάκης 12 
Γέρακας 153 44, στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 1ος όροφος, την 

30/10/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας. 
  

4. Το ύψος του συνολικού προϋπολογισμού ανέρχεται στο ποσό των 64.728,00 € 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύνολο 
του προϋπολογισμού. Ενστάσεις προσφυγές σύμφωνα με το άρθρο 3.4 της 
διακήρυξης, συνοδεύονται από παράβολο υπέρ του Δημοσίου. 

 

5. Η δαπάνη θα καλυφθεί από χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου  με την 

αντίστοιχη εξειδικευμένη πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018. 
Η απαιτούμενη πίστωση θα βαρύνει την εγκεκριμένη πίστωση με Κ.Α. 30.6117.0003 
του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 Δήμου Παλλήνης. 

 

6. Τα είδη της υπηρεσίας κωδικοποιούνται κατά CPV ως εξής: 

73220000-0  Υπηρεσίες παροχής συμβούλων σε θέματα ανάπτυξης 

79415200-8  Υπηρεσίες παροχής συμβούλων σε θέματα σχεδιασμού 

 

7. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
 

8. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται σύμφωνα με την διακήρυξη. 
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9. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5 
είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη 

επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της 
αναθέτουσας αρχής (Ταχ. Διευθ. Ιθάκης 12, Γέρακας, 153 44). 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 1.5 της διακήρυξης. Η αναθέτουσα αρχή 
δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που 

αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα 
παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, 
ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 
 

10. Πλήρης διακήρυξη θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο: 

http://www.eprocurement.gov.gr στη σελίδα αναζήτησης του Δήμου Παλλήνης 
δώδεκα (12) τουλάχιστον ημέρες πριν από την διενέργειά του.  
 

11. Τα έξοδα της δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο. Πληροφορίες για τη 
διακήρυξη και τις τεχνικές προδιαγραφές στο τηλ. 210.66.04.647 – 210.66.04.649 

και fax 210.66.12.965. 
 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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