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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
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γνωστοποίηση  στο   site   του Δήμου Διονύσου   

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ AMOIBH ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟYΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020.

CPV: 85312300-2
         
19REQ004862603  2019-04-24 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την 2993/21042/30-5-2019 Απόφαση Δημάρχου του Δήμου
Διονύσου  για την έγκριση της μελέτης και την διενέργεια της προμήθειας με τη διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με την υποπ. (α) της περ.
(9) και της περ (31) της παρ.1 του άρθρου 2 και της περ. (15) της παρ 3 του άρθρου 2 του
Ν.4412/2016  με  κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη
προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής στην ανάθεση: «Αμοιβή Συμβούλου υποστήριξης και
προγραμματισμού  του  Δήμου  Διονύσου  σε  ζητήματα  συγχρηματοδοτούμενων  και
Ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 »
και στη σύναψη σύμβασης για την εν λόγω προμήθεια  , σύμφωνα με την 2/2019 μελέτη  της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών , η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 4.960,00  Τεσσάρων  χιλιάδων
εννιακοσίων  εξήντα  ευρώ  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  24%  και  θα  βαρύνει  τον  Κ.Α.
15.6142.0006 με την ονομασία  «Αμοιβή Συμβούλου υποστήριξης και προγραμματισμού
του Δήμου Διονύσου σε ζητήματα συγχρηματοδοτούμενων και Ευρωπαϊκών προγραμ-
μάτων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020»του προϋπολογισμό του Δήμου έτους
2019 

Η προμήθεια  θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας  ανάθεσης και θα εκτελείται ως
ορίζει η υπ αριθ 2/2019 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
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Οι ενδεικτικές τιμές μονάδας ανά εργασία , συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, είναι οι κάτωθι:
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

AMOIBH ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΎ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

2014-2020.

Συνοπτική περιγραφή υπηρεσιών CPV Ποσό

Υπηρεσία  υποστήριξης  των  υπηρεσιών
της  ΚΤΥΠ  Α.Ε.  ώστε  να  υλοποιηθεί  η
ένταξη του έργου της κατασκευής του 1ου

Δημοτικού Κρυονερίου στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020 και ολο-
κληρωθούν  οι  εργασίες  δημοπράτησης
του έργου. 

71241000-
9

4.000,00€

ΣΥΝΟΛΟ 4.000,00 €

ΦΠΑ 24% 960,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.960,00 €

Σύνολο: Τέσσερις  χιλιάδες εννιακόσια εξήντα  ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

Ως εκ τούτου, σας προσκαλεί   για την κατάθεση των αναγκαίων δικαιολογητικών και προσφοράς
(παρουσιάζονται ακολούθως) σε σφραγισμένο φάκελλο, μέχρι τις  14/6/2019 και ώρα 12:00
μ.μ. στο πρωτόκολλο του Δήμου Διονύσου, Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 Τ.Κ. 145 65, Άγιος
Στέφανος

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ   (Αρθρα 92 ,93, 94, 95 & 96 του
Ν.4412/2016) 

1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) του νομίμου εκπροσώπου
στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  και να δηλώνεται ότι, μέχρι και την
ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ο οικονομικός φορέας :

 Έλαβε πλήρη γνώση της  2/2019 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ,  η οποία και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

 Η  συμμετοχή  του  δε  δημιουργεί  κατάσταση  σύγκρουσης  συμφερόντων  κατά  τα  ειδικότερα
προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν.4412/2016

2) Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του  οικονομικού  φορέα
3) Παραστατικό εκπροσώπησης αν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει με αντιπρόσωπο του.
4) Πιστοποιητικό του οικείου Έπιμελητηρίου όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό

είδος των εργασιών τους - το οποίο θα πρέπει να σχετίζεται με το αντικείμενο της πρόσκλησης . Η
μή συνάφεια θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος (το πιστοποιητικό να έχει εκδοθεί εντός
των τελευταίων 3 μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών).

5) Ο ανάδοχος να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία σε μελέτες/δράσεις/υπηρεσίες σχεδιασμού κτιριακών
έργων.
Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει  τα νόμιμα και ανάλογα προσόντα επί ποινή  
αποκλεισμού.

6)  Τεχνική προσφορά
7)    Οικονομική προσφορά 



8)  Τα  παρακάτω Δικαιολογητικά  Κατακύρωσης  δύναται  να  κατατεθούν  μαζί  με  την  προφορά.  Σε  
διαφορετική  περίπτωση  θα  κατατεθεί  Υπεύθυνη  Δήλωση  της  παρ.  4  του  άρθρου  8  του  ν.  
1599/1986  (Α΄75)  του  νομίμου  εκπροσώπου  στην  οποία  θα  αναγράφονται  τα  στοιχεία  της  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  και θα δηλώνεται ότι τα δικαιολογητικά Κατακύρωσης θα προσκομιστούν με την  
πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης

 Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  έκδοσης  εντός  του  τελευταίου  τριμήνου  πριν  από  την
καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  των  προσφορών  του  διαγωνισμού  ή,  ελλείψει  αυτού,
ισοδύναμου  εγγράφου  που  εκδίδεται  από  αρμόδια  δικαστική  ή  διοικητική  αρχή  της  χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. 

 Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι: 
α) ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και 
β) ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικου-
ρικής), κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

 Πιστοποιητικό  που εκδίδεται  από την αρμόδια  δικαστική ή  διοικητική  αρχή  της  οικείας
χώρας, έκδοσης τελευταίου 3μήνου πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφο-
ρών ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικα-
σία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρί-
σκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη
σε εθνικές διατάξεις της νομοθεσίας της χώρας εγκατάστασής του. Αν η χώρα δεν εκδίδει τέτοιου
είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται ,το έγ-
γραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στις χώρες όπου δεν
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικα-
στικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες
δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν
εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται. 

Σε περίπτωση μη υποχρέωσης προσκόμισης του ανωτέρω πιστοποιητικού, θα προσκομίζεται σχετική
υπεύθυνη δήλωση.

 Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη με-
τάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρ-
μόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'188).

Πληροφορίες και διευκρινήσεις :
1.σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών   του  Δήμου  Διονύσου  κατά  τις  εργάσιμες  ώρες  και  ημέρες  κα  .  Βουτσινά  Στέλλα  Τηλ:
2132140130
2.σχετικά με την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Προμηθειών
του Δήμου Διονύσου κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες κα. Θεοδοσιάδου Φωτεινή  .τηλ 213 2030638 
e-mail: theodosiadou@dionysos.gr

Συνημμένα:
1. Η υπ αριθ 2 /019 Μελέτη   της Δ/νσης  Τεχνικων Υπηρεσιών  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α)
2.Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)
  

O  Δήμαρχος 
Μ.Ε.Δ.

Η Αντιδήμαρχος
Οικονομικής Διαχείρισης 

Αγαθοκλέους Ακριτίδου Αγγέλα 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

AMOIBH ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΚΑΙ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΎ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΣΕ

ΖΗΤΗΜΑΤΑ  ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ  ΚΑΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020.

Αρ. Μελέτης :     2/2019

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 4.960,00 € 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

Χρηματοδότηση από Ιδίους Πόρους

 

Aμοιβή Συμβούλου υποστήριξης και προγραμματισμού του Δήμου Διονύσου σε
ζητήματα συγχρηματοδοτούμενων και  Ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την

προγραμματική περίοδο 2014-2020.

CPV: 85312300-2  (Yπηρεσίες καθοδήγησης και παροχής συμβουλών).

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός με ΦΠΑ 24%: 4.960,00€
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

AMOIBH ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΚΑΙ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΎ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΣΕ

ΖΗΤΗΜΑΤΑ  ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ  ΚΑΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020.

Αρ. Μελέτης :     2/2019

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 4.960,00 € 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

Χρηματοδότηση από Ιδίους Πόρους

   

1. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

    
     Σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 1588/04-12-2018 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττι-
κής εντάχθηκε η Πράξη :  «1ο Δημοτικό Κρυονερίου - Οικοδομικές εργασίες &
Η/Μ εγκαταστάσεις», με κωδικό ΟΠΣ 5029915 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττι-
κή 2014-2020». Το έργο βρίσκεται στο Ο.Τ. 31 στην Δημοτική Κοινότητα Κρυονερίου
και αφορά την κατασκευή του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κρυονερίου, με συνολικό εμβα-
δόν δόμησης 2.148,41 τμ σε οικόπεδο 4.106,00τμ.

   Για το εν λόγω έργο έχει εκδοθεί η υπ’ αρ. 776/2014 Άδεια Δόμησης , η οποία όμως
απαιτείται να αναθεωρηθεί, επικαιροποιηθεί και προσαρμοστεί στα δεδομένα του επιχει-
ρησιακού προγράμματος. Συγκεκριμένα απαιτείται:

 Η παροχή  εξειδικευμένης  υπηρεσίας  υποστήριξης  των  υπηρεσιών  της  ΚΤΥΠ Α.Ε.
ώστε να υλοποιηθεί η ένταξη του έργου της κατασκευής του 1ου Δημοτικού Κρυονε-
ρίου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020 και ολοκληρωθούν οι εργα-
σίες δημοπράτησης του έργου. 

Η προς δημοπράτηση παροχή υπηρεσίας θα χρηματοδοτηθεί από Ιδίους Πόρους. 

Είναι σημαντικό να επισημάνουμε το επείγον του θέματος και τα στενά χρονικά
όρια  παράδοσης  ώστε  να  είναι  εφικτή  η  ένταξη  στο  χρηματοδοτούμενο
πρόγραμμα.

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της εν λόγω παροχής υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των
4.960,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

2.1 Συνοπτικός ενδεικτικός προϋπολογισμός
Ο συνοπτικός ενδεικτικός προϋπολογισμός παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
AMOIBH ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΎ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

2014-2020.

Συνοπτική περιγραφή υπηρεσιών CPV Ποσό

Υπηρεσία  υποστήριξης  των  υπηρεσιών
της  ΚΤΥΠ  Α.Ε.  ώστε  να  υλοποιηθεί  η

71241000-
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4.000,00€
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ένταξη του έργου της κατασκευής του 1ου

Δημοτικού Κρυονερίου στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020 και ολο-
κληρωθούν  οι  εργασίες  δημοπράτησης
του έργου. 

ΣΥΝΟΛΟ 4.000,00 €

ΦΠΑ 24% 960,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.960,00 €

3. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Η παρούσα παροχή υπηρεσίας χρηματοδοτείται από το Δήμο Διονύσου. Το ποσό για την
παροχή  των  περιγραφόμενων  στην  παρούσα  μελέτη  υπηρεσιών  θα  βαρύνει  τον
ακόλουθο  ΚΑ   15.6142.0006  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Διονύσου  του
οικονομικού έτους 2019.

4.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η  υπηρεσία   αφορά  την  Υποστήριξη  της  Δ/νσης  Τεχνικής  Υπηρεσίας  του  Δήμου
Διονύσου, για την υλοποίηση της ένταξης του έργου της κατασκευής του 1ου Δημοτικού
Σχολείου Κρυονερίου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».
Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της παραπάνω υπηρεσίας να
ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της πρόσκλησης και στις απαιτήσεις του Ν. 4412/16
περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, καθώς και στην ισχύουσα εθνική
και ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Ο ανάδοχος οφείλει  να συνεργαστεί  σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου που
πρόκειται  να  αναλάβει  με  τα  στελέχη  και  τους  νόμιμους  εκπροσώπους  του  Δήμου
Διονύσου και της ΚΤΥΠ Α.Ε.

5. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1. Αντικείμενο της υπηρεσίας
Η εν λόγω συγγραφή αφορά στην παροχή υπηρεσιών για την υποστήριξη του Δήμου
Διονύσου στην υλοποίηση της ένταξης της κατασκευής  του 1ου Δημοτικού Σχολείου
Κρυονερίου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020. 

Άρθρο 2. Ισχύουσα νομοθεσία
Στην παρούσα υπηρεσία ισχύουν οι κάτωθι νόμοι και διατάξεις:
1. Οι διατάξεις των άρθρων 54, 116, 118, 120 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
2. Οι διατάξεις της υπ’ αριθ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας
και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τευχ. Β΄).
3. Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α 114/8.6.2016), όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3
του άρθρου 22 του Ν.3536/2007.
4. Οι διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης-  Πρόγραμμα  Καλλικράτης»,  όπως
ισχύει σήμερα.

Άρθρο 3. Οικονομική προσφορά
Ο υποψήφιος ανάδοχος  θα υποβάλει  προσφορά για  το σύνολο των υπηρεσιών  που
περιγράφονται  στην  παρούσα  μελέτη.  Οι  προσφορές  ισχύουν  και  δεσμεύει  τον
οικονομικό φορέα μέχρι την ημερομηνία που προβλέπεται.

Άρθρο 4. Πληρωμή αναδόχου
6



Η καταβολή της αμοιβής του αναδόχου μπορεί να γίνεται μετά την ολοκλήρωση της εν
λόγω υπηρεσίας και την παραλαβής της από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και την
προσκόμιση  των  σχετικών  τιμολογίων  και  των  συνοδευτικών  δικαιολογητικών  που
απαιτούνται για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής.

Άρθρο  5.  Αναθεώρηση  τιμών-Αναπροσαρμογή  επέκταση  της  παροχής
υπηρεσίας
Τα  ποσά  των προσφορών των αναδόχων  είναι  σταθερά  και  αμετάβλητα  σε  όλη  τη
διάρκεια της σύμβασης που θα συναφθεί και δεν αναθεωρούνται για
κανένα λόγο.

Άρθρο 6. Τόπος παράδοσης
Τόπος παράδοσης του τελικού παραδοτέου ορίζεται το κτίριο της Τεχνικής Υπηρεσίας,
Γρηγ. Λαμπράκη 19, 14572 Δροσιά.

Άρθρο 7. Διάρκεια εκτέλεσης των υπηρεσιών
Ο ανάδοχος υποχρεούται να αρχίσει την εκτέλεση των υπηρεσιών ευθύς αμέσως μετά
την  υπογραφή  της  σύμβασης.  Η  υπηρεσία  θα  θεωρηθεί  περαιωμένη  μετά  από
συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία.

Άρθρο 8. Προσόντα αναδόχου που καταθέτει προσφορά
Ο υποψήφιος  ανάδοχος  που  θα  καταθέσει  προσφορά  για  το  σύνολο  των  εν  λόγω
υπηρεσιών πρέπει να πληροί τις κάτωθι προϋποθέσεις:
1)  Ο  ανάδοχος  να  έχει  αποδεδειγμένη  εμπειρία  σε  μελέτες/δράσεις/υπηρεσίες
σχεδιασμού κτιριακών έργων.
Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τα νόμιμα και ανάλογα προσόντα επί
ποινή αποκλεισμού.

Άρθρο 9. Ειδικά στοιχεία προσφοράς
Η τιμή των υπηρεσιών περιλαμβάνει και την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή που θα
χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση των υπηρεσιών.

Άρθρο 10. Γενικά-Φόροι-Τέλη-Κρατήσεις
Όλες  οι  νόμιμες  κρατήσεις,  οι  φόροι  και  τα  τέλη,  που  τυχόν  επιβάλλεται  να
καταβληθούν στο Δημόσιο ή υπέρ τρίτων, καθώς και κάθε δαπάνη που θα απαιτηθεί και
η οποία δεν αναφέρεται, είναι όμως αναγκαία για την πλήρη έντεχνη και σύμφωνη με
τους παραπάνω όρους εκτέλεσης της εν λόγω υπηρεσίας, βαρύνουν τον ανάδοχο ή τους
αναδόχους.

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ                             ΕΛΕΓΧΘΗKE                                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
      04 / 03 / 2019                           / 03 / 2019                                        /03 / 2019                
      Η ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ              Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ                      Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ.

               
                                                                                                      
ΣΤΕΛΛΑ ΒΟΥΤΣΙΝΑ          ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ                     ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ

    Αρχιτέκτων Μηχαν.            Τοπογράφος Μηχαν.                          Πολιτικός Μηχαν.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΑΠΟ : 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
AMOIBH ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΎ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

2014-2020.

Συνοπτική περιγραφή υπηρεσιών CPV Ποσό

Υπηρεσία  υποστήριξης  των  υπηρεσιών
της  ΚΤΥΠ  Α.Ε.  ώστε  να  υλοποιηθεί  η
ένταξη του έργου της κατασκευής του 1ου

Δημοτικού Κρυονερίου στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020 και ολο-
κληρωθούν  οι  εργασίες  δημοπράτησης
του έργου. 

71241000-
9

              €

ΣΥΝΟΛΟ              €

ΦΠΑ 24%              €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ              €

Ολογράφως: 

………………………….
(Τόπος και ημερομηνία)

Ο Προσφέρων
(Ονοματεπώνυμο υπογράφοντος και σφραγίδα συμμετέχουσας εταιρείας)
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