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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:    8-7-2022 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                            ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ :     15764 
             ΔΗΜΟΣ  
Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 
 

Ο Δήμος Νέας Φιλ/φειας – Νέας Χαλκ/νας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό για την υπηρεσία «Διαχείριση υδάτινου όγκου λίμνης Άλσους» έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις  που αναφέρονται  στην υπ. αρ.πρωτ: 15763/8-7-2022  Διακήρυξη του Δήμου 
και  κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016,  
(Α.Μ.74/2022)  . 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:       96.263,60 € 

Φ.Π.Α.:   24%        :      23.103,26 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:    119.366,86 €  

Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης :   
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υπηρεσία «Διαχείριση υδάτινου όγκου λίμνης 
Άλσους». Η διαχείριση του υδάτινου όγκου της λίμνης είναι εργασία εξειδικευμένη και 
απαραίτητη λόγω του ότι συνδέεται με το σύστημα πυροπροστασίας και ανατίθεται 
με διαγωνισμό διότι ο Δήμος δεν διαθέτει, τα μέσα, την τεχνογνωσία και το 
κατάλληλο προσωπικό για να την εκτελέσει ενδεικτικού προϋπολογισμού 
119.366,86 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) με τους όρους που περιγράφονται 
στην διακήρυξη. 

 
Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 24 μήνες (2 έτη) από 
την υπογραφή της σύμβασης  
 
Απαιτούμενες εγγυήσεις:  

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσοστό 2% επί της προεκτιμημένης 
αμοιβής (εκτός Φ.Π.Α.), ήτοι (1.925,27 €), χίλια εννιακόσια είκοσι πέντε ευρώ 
και είκοσι επτά λεπτά. 
 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 
ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, 
χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης  και κατατίθεται μέχρι και 
την υπογραφή του συμφωνητικού.  

ΑΔΑ: 9Β4446ΜΩ0Ι-ΗΔΗ



 

 
Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Από ίδιους πόρους της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Δημοτικό Κατάστημα Δήμου 
Νέας Φιλ/φειας – Νέας Χαλκ/νας , Τμήμα Προμηθειών οδός Δεκελείας 97, Ν. 
Φιλαδέλφεια, Τ.Κ. 14341 και στα τηλέφωνα 213-2049066-67-68, e-mail: 
tm_promithion@dimosfx.gr κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
 Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην 
ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.dimosfx.gr όπου 
παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ( www.promitheus.gov.gr ). 
 
Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα 

διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών:  26/7/2022 Τρίτη και ώρα 11:30 

π.μ. 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται μετά την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι 29/7/2022 Παρασκευή και ώρα 11:30 

π.μ. 

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. 

 

Χρόνος ισχύος των προσφορών: έξι (6) μήνες 

 

Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, 

  

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή 

αντιπροσφορές.  

 

Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται 

στην διακήρυξη του διαγωνισμού.  

                                                                      
             Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
      ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ  
             ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 
 

 
   
                                                                                   ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ 

ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 

Εισηγητής 
Εισηγητής 

Τμ/ρχης Διευθυντής Γεν. Γραμμ. 
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