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Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας 

προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο 

κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας – τιμής για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της  «Υπηρεσίες συμβούλου για την 

εκπόνηση της δράσης «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και 

κοινωφελών χώρων - Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. στο Δήμο Αιγιαλείας  

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Αιγιαλείας 

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. Οδός: Πετμεζά 1Ταχ.Κωδ.:25 100 

Τηλ.:2691-22978,Telefax:2691-22978 

E-mail:prom@aigialeia.gov.gr, Ιστοσελίδα:aigialeia.gov.gr 

Κωδικός NUTS: EL632 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη 

διεύθυνση διαδικτύου www.aigialeia.gov.gr καθώς και στο ΕΣΗΔΗΣ. : 

http://www.promitheus.gov.gr, 

3. 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 ημέρα έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 8 /3/2023 και η ώρα έναρξης 14:00 μ.μ. Η 

ημέρα λήξης υποβολής προσφορών είναι η    24/ 3 /2023 και η ώρα λήξης 19:00 μ.μ  

 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή στις  30 / 3 /2023 και ώρα 10.00π.μ. 

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 49.600,00€ συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24%. Κάθε 

διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά για το σύνολο της 

προμήθειας. 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πράσινο Ταμείο  σύμφωνα με την υπ’ 

αριθμόν  244.3.1/2022 απόφασης ένταξης (ΑΔΑ : ΡΚΘΖ46Ψ844-10Η) στο Χρηματοδοτικό 

πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το 2021, στον Άξονα Προτεραιότητας 

2 «Αστική Αναζωογόνηση & λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου)» 

Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό εξόδων του οικονομικού έτους 2023 και  θα 

βαρύνει τον κωδικό 40-6117.001 με το ποσό  49.600,00€ 

Κωδικός CPV : 79415200-8  : Υπηρεσίες παροχής συμβούλων σε θέματα σχεδιασμού  

          CPV : 73220000-0  Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης 
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Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης 

σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό 182937 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες και  μία 

εβδομαδιαία του νομού σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.  

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης), αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Η Διακήρυξη  θα καταχωρήθει  στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 

διεύθυνση (URL) :   www.aigialeia.gov.gr.  

Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο .  

 

 

 

       Ο Δήμαρχος 

 

 

                                                            Δημήτριος Καλογερόπουλος 
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