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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Ήπιες παρεμβάσεις για την τουριστική αναβάθμιση, παρακολούθηση και ανάδειξη της 

βιοποικιλότητας της λιμνοθάλασσας Αλυκής Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας (Natura 2000/ GR 
2320006) μέσω του Προγράμματος LEADER ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020” 

  
Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας 

 
προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη 
αναδόχου ή αναδόχων εκτέλεσης της πράξης «Ήπιες παρεμβάσεις για την τουριστική 
αναβάθμιση, παρακολούθηση και ανάδειξη της βιοποικιλότητας της λιμνοθάλασσας Αλυκής 
Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας (Natura 2000/ GR 2320006) μέσω του Προγράμματος LEADER ΑΛΙΕΙΑ 
& ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020» εκτιμώμενης αξίας 152.201,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και 
της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής, στις τιμές του 
προϋπολογισμού της 86 /2020 μελέτης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης, 
Πληροφορικής και Τοπικής Ανάπτυξης, του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας του 
Δήμου Αιγιαλείας.  
 
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:  
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Αιγιαλείας, Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α., Οδός: Ανδρέου Λόντου 
34 Αίγιο, Τ.Κ. 25100, Τηλ.: 2691022978, E-mail: xchristia@aigialeia.gov.gr, prom@aigialeia.gov.gr, 
Ιστοσελίδα: aigialeia.eu  
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει 
στη διεύθυνση διαδικτύου aigialeia.eu   
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3. Κωδικοί CPV: CPV 34992000-7), (CPV 31523000-0), (CPV 44212320-8), (CPV 03419100-1), (CPV 
44212320-8), (CPV 34928480-6), (CPV 38635000-5), (CPV 38635000-7), (CPV 38650000-6), (CPV 
32235000-9), (CPV 32441100-7), (CPV 22100000-1).  
4. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων (Συλλογική Απόφαση Ένταξης, αριθ. ενάριθ. έργου ΣΑ Ε0861 2021ΣΕ08610018). Η 
σύμβαση έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020» με βάση 
την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 398/CL/ΕΤΘΑ/19-03-2021 του Ενδιάμεσου Φορέα ΑΧΑΪΑ ΑΑΕ 
ΟΤΑ και έχει λάβει κωδικό MIS 5074969 1. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020») και από 
εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

 
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης  
Οι διαγωνιζόμενοι με τις προσφορές τους δεν μπορούν να υπερβούν το ποσό του 
προϋπολογισμού. Υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της ποσότητας ή τμήματος αυτής, όπως 
παρουσιάζεται στην 86/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης, 
Πληροφορικής και Τοπικής Ανάπτυξης, του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας του 
Δήμου Αιγιαλείας η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Η εκτιμώμενη αξία της 
σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 152.201,20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 122.742,90€ ΦΠΑ: 29.458,30€). Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται, η 
δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς σε οποιοδήποτε σημείο υποδειχθεί από το Δήμο μας, εντός 
των γεωγραφικών μας ορίων του Δήμου μας καθώς και αυτές για την φορτοεκφόρτωση 
βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο και θωρείται ότι έχουν ληφθεί υπόψη κατά την κατάθεση 
των προσφορών. Η προμήθεια αποτελείται από πέντε ομάδες και προσφορές υποβάλλονται για 
το σύνολο της προμήθειας ή και για κάθε ομάδα χωριστά. 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της. Παράταση δύναται 
να χορηγηθεί κατόπιν  εμπρόθεσμης αίτησης του αναδόχου.  
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς, βάσει τιμής στις τιμές του προϋπολογισμού της 86 /2020 μελέτης της Διεύθυνσης 
Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Τοπικής Ανάπτυξης, του Τμήματος Αγροτικής 
Παραγωγής και Αλιείας του Δήμου Αιγιαλείας.  
Στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε συστημικό αριθμό 171312   
 
6. Δικαιούμενοι συμμετοχής:   
Στον διαγωνισμό για την υποβολή των προσφορών γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα και 
ενώσεις οικονομικών φορέων, που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης και 
πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις αποδεδειγμένης εμπειρίας και τεχνογνωσίας, όπως 
αναλυτικά αναφέρεται στη διακήρυξη. Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, 
χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο 
ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr), ακολουθώντας τη 
σχετική διαδικασία εγγραφής. Μαζί με την προσφορά κατατίθεται από τους συμμετέχοντες 
οικονομικούς φορείς εγγυητική επιστολή συμμετοχής, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% 
της προϋπολογισθείσας δαπάνης της υπηρεσίας (χωρίς ΦΠΑ) και η οποία εκδίδεται όπως 
ορίζεται στη διακήρυξη. Οι οικονομικοί φορείς καλούνται να υποβάλλουν προσφορά η οποία θα 

 
1 Συμπληρώνονται τα σχετικά κενά με βάση την Απόφαση Ένταξης της Πράξης.  
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έχει συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και θα συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
συμμετοχής στο διαγωνισμό όπως αυτά αναφέρονται στην σχετική διακήρυξη.  
7. Παραλαβή προσφορών:   
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη  
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.  
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 7η Νοεμβρίου 2022, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα λήξης 19:00.  
8. Δημοσιεύσεις:  
Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο   
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr.   
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία του 
νομού, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν.4412/2016 και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).  
Η διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 
διεύθυνση (URL): aigialeia.eu  
B. Έξοδα δημοσιεύσεων  
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.   
 
  
                                                                                            Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας  
  
                                                                                       Δημήτριος Καλογερόπουλος  
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