
  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ           ΑΡ. ΠΡΩΤ: 13509/14.6.2022 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

1. Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου, με κριτήριο ανάθεσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την 
εκπόνηση της μελέτης «Eκπόνηση κτιριοδομικών, περιβαλλοντικών και συγκοινωνιακών μελετών για την 
κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης στον Φλοίσβο» με προϋπολογισμό 1.373.299,66€ (1.107.499,73 + 
265.799,93 ΦΠΑ 24%).Αριθμός διακήρυξης 134/22.Κωδικός Cpv: 79421200-3.  

2. Η εκπόνηση της μελέτης θα γίνει σύμφωνα με την με αρ. 43/2022, μελέτη της Τ.Υ. με προθεσμία περαίωσης 
τριακόσιες  εξήντα (360) ημερολογιακές μέρες. 

3. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο 
χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr (Διακήρυξη, Έντυπο Οικονομικής 
Προσφοράς, κλπ) καθώς και στην ιστοσελίδα www.palaiofaliro.gr του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.  

4. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, ύστερα από κανονική προθεσμία 
τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ημερών από τη δημοσίευση της προκήρυξης μέσω της διαδικτυακής πύλης 
simap.europa.eu στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

5. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 18/07/2022 ημέρα Δευτέρα ώρα 
λήξης της υποβολής προσφορών η 15:00μ.μ. 
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 22/07/2022, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ. 

6. Στο διαγωνισμό 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 για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής:  

 στην κατηγοριTα μελεTτης   6 (ΑρχιτεκτονικεTς ΜελεTτες ΚτιριακωT ν Έργων), Δ  ́ΤαT ξης και αT νω 

 στην κατηγορία μελέτης   8 (Στατικές Μελέτες Κτιριακών Έργων), Ε  ́ΤαT ξης 

 στην κατηγοριTα μελεTτης 9 (ΜηχανολογικεTς, ΗλεκτρολογικεTς και ΗλεκτρονικεTς ΜελεTτες), Δ  ́ ΤαT ξης και 
άνω 

 στην κατηγοριTα μελεTτης  21 (ΓεωτεχνικεTς Έρευνες και ΜελεTτες), Β  ́ΤαT ξης και αT νω 
7. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 15 μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 

προσφορών. 
8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 22.149,99 ευρώ, ήτοι 2% 

επί του προϋπολογισμού της μελέτης, εκτός Φ.Π.Α. 
9. Η μελέτη έχει ενταχθεί  στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και 
των οικισμών» και στην πρόσκληση χρηματοδότησης ΑΤ06 με τίτλο «Αστική Αναζωογόνηση» με τίτλο έργου : 
«Κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης οχημάτων στον Φλοίσβο, του Δήμου Παλαιού Φαλήρου», Α ΥΠΟΕΡΓΟ : 
Μελέτες ωρίμανσης, συνολικού προϋπολογισμού 1.373.299,66 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.- και η 
σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από επενδυτικό δάνειο από το Τ.Π & Δ., ενταγμένο στο ειδικό αναπτυξιακό 
πρόγραμμα (Αντώνης Τρίτσης) που αφορά στην εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών για την εκτέλεση του 
έργου «Κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης οχημάτων στον Φλοίσβο, του Δήμου Π. Φαλήρου»,  με την αριθ. 
151/2021 απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΨΦ66ΩΞΕ-Κ0Ξ). περί έγκρισης του προϋπολογισμού του Δήμου Παλαιού 
Φαλήρου, Οικονομικού Έτους 2022. Προκαταβολή θα χορηγηθεί. ΚΑΕ: 64-7411.001. 

10. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή. 

 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΔΑ: 6Δ9ΗΩΞΕ-ΞΓ9
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