
          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δροσιά      19/12/2018
Αρ. Πρωτ.: - 44172 -

 

Ταχ. Δ/νση : Γρηγ. Λαμπράκη 19
Ταχ. Κώδ. : 145 72
Πληροφορίες : Νίκα Δήμητρα
Τηλέφωνο : 213-2140125
Fax : 213-2140121
E-mail : nika@dionysos.  gr   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: «ΠΑΡΟΧΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ
ΕΡΓΟ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ

ΧΩΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMART CITIES, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ»

Είδος Αναθέτουσας Αρχή Δήμος Διονύσου - Γενική Κυβέρνηση, Υποτομέας ΟΤΑ
Κύρια Δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες 

 Προϋπολογισμός Σύμβασης Παροχής
Υπηρεσιών (ΣΠΥ) 

240.000,00  € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 
 

Τύπος Διαγωνισμού 

Ηλεκτρονικός Ανοιχτός Διαγωνισμός σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 27, του Ν. 4412/2016 (Οδηγίες 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ,

2014/23/ΕΕ), με κριτήριο Ανάθεσης τη Συμφερότερη Προσφορά, βάσει
βέλτιστης  σχέσης Ποιότητας - Τιμής 

Ταξινόμηση βάση CPV 79411000-8
Είδος Σύμβασης Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ)

Διάρκεια 12 έτη

Χρηματοδότηση (προέλευση) Ίδιοι Πόροι προερχόμενοι από τα Ανταποδοτικά Τέλη Ηλεκτροφωτισμού
του Δήμου

Χρηματοδότηση (ΚΑ) Η δαπάνη για τη ΣΠΥ βαρύνει την με 
Κ.Α. : 30.6117.0012, σχετική πίστωση (πολυετής επένδυση)

Ημερομηνία αποστολής της Διακήρυξης στην
Εφημερίδα των ΕΚ 21/12/2018

Ημερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξης, στην
ιστοσελίδα:  http://www.dionysos.gr//

σε : Διαύγεια / Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. / Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
21/12/2018

Προθεσμία διενέργειας 
από τη Δημοσίευση 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από παρέλευση τουλάχιστον τριάντα
πέντε (35) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της Διακήρυξης

στην υπηρεσία επισήμων εκδόσεων των ΕΚ
Προθεσμία για υποβολή διευκρινίσεων επί

των όρων της Διακήρυξης 
Δέκα  (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής Προσφορών του

Διαγωνισμού

Διαδικτυακή πύλη 
διενέργειας  Διαγωνισμού

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ),

μέσω της διαδικτυακής πύλης www.pr/omitheus.gov.gr/

Υποβολή 
Προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) στην ηλεκτρονική διεύθυνση

www.pr/omitheus.gov.gr/, ενώ τα πρωτότυπα έγγραφα κατατίθενται
στο Πρωτόκολλο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου: 
Ταχ. Διεύθυνση – Γρ. Λαμπράκη 19, 145 72 Δροσιά

Αρμόδιος για πληροφορίες Νίκα Δήμητρα – 213 214 01 25
Ημερομηνία & Ώρα Λήξης  Υποβολής

Προσφορών 
1/2/2019 & ώρα Ελλάδας 10:00

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής
αποσφράγισης  Προσφορών 

8/2/2019 & ώρα Ελλάδας 10:00

Ο Δήμος προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία και κριτήριο την
πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης προσφορά και από πλευράς βέλτιστης σχέσης Ποιότητας - Τιμής,
προσφορά για την ανάδειξη Αναδόχου της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών με αντικείμενο: 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.dimosvolvis.gr/
mailto:nika@dionysos.gr
ΑΔΑ: ΩΠΜΒΩ93-ΝΡΕ





 “Παροχή  Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου  Υποστήριξης  του  Δήμου στις Υπηρεσίες:  “Ενεργειακή
Αναβάθμιση  -  Αυτοματοποίηση  του  Συστήματος  Ηλεκτροφωτισμού  Κοινοχρήστων  Χώρων,  με
εξοικονόμηση ενέργειας, στο Δήμο Διονύσου”,  σύμφωνα με την Προκήρυξη και τη Σύμβαση Παροχής
Υπηρεσιών (ΣΠΥ) που θα συναφθεί μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου αυτής.

Ο  Διαγωνισμός  θα  πραγματοποιηθεί  με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης   www.pr/omitheus.gov.gr/     του προαναφερόμενου  
Συστήματος.     
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης και συμπληρωματικά έγγραφα διατίθενται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή μέσω
του διαδικτύου στις διευθύνσεις : http://www.dionysos.gr// & www.pr/omitheus.gov.gr/.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύμβασης έχουν:
1.  Φυσικά ή νομικά πρόσωπα και,  σε  περίπτωση ενώσεων Οικονομικών Φορέων,  τα μέλη αυτών,  που είναι
εγκατεστημένα σε:  i) κράτος - μέλος της Ένωσης, ii) κράτος  -  μέλος  του  Ευρωπαϊκού  Οικονομικού  Χώρου
(Ε.Ο.Χ.), iii)  τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, 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 iv) 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.
2. Οι Ενώσεις Οικονομικών Φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 

Εγγύηση συμμετοχής:
Για  την  έγκυρη  συμμετοχή  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  Σύμβασης,  κατατίθεται  από  τους
συμμετέχοντες Οικονομικούς Φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού ίσου με το 2%
του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Έργου μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, δηλαδή ποσό
4.800,00 ευρώ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι 4/3/2020, και να εκδίδεται υπέρ του υποψηφίου και προς τον Δήμο,
άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών και Χωροταξίας

Δημήτριος Ράικος

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.dimosvolvis.gr/
ΑΔΑ: ΩΠΜΒΩ93-ΝΡΕ
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