
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 62f21b1170128e28a81a1ede στις 09/08/22 11:53
Σελίδα 1 από 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές
Πληροφορίες:   Μ. ΝΑΝΟΥ
Τηλ.: (+30)2132072338
Ε-mail: mnanou@acharnes.gr  

Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την 
εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου για 
την εξασφάλιση κοινόχρηστων και 
κοινωφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) του Δήμου 
AΧΑΡΝΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

«Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την 
εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) του Δήμου AΧΑΡΝΩΝ»

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές 
και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την ανάδειξη προμηθευτή της Δημόσιας 
Σύμβασης για την Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού 
Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) του Δήμου 
AΧΑΡΝΩΝ εκτιμώμενης αξίας   60.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α. 24%.
1) Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 
Δήμος Αχαρνών, Οδός: Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα, Ταχ.Κωδ.: 13673, Αχαρνές,
Τηλ.: 2132072511, E-mail: kmatzetakis@acharnes.gr, Ιστοσελίδα: www.acharnes.gr  
 
2) Κωδικός CPV: 73220000-0.

3) Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης/εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL30 Aττική / Attiki
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
4) Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.acharnes.gr  
5) Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών 
προσφορών και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

6) Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι νόμιμα ασκούν 
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της παρούσας προμήθειας, και να δύνανται να 
παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης. 

7) Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς 
ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στους όρους της διακήρυξης ως εξής: 

- Ημερομηνία ανάρτησης διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ: 09.08.2022
- Ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 09.08.2022 
- Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 30.08.2022 και ώρα 12:00.
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- Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 31.08.2022, ώρα 10:00 π.μ
- Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 170235
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 
8) Χρόνος ισχύος προσφορών: έξι (6) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών.

9) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

10) Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πράσινο 
Ταμείο. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 69-6162.001 σχετική 
πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022  του Φορέα.

11) Διάρκεια Σύμβασης: δώδεκα (12) μήνες 

12) Εγγυήσεις: 

• Η εγγύηση συμμετοχής: Χίλια διακόσια ευρώ (1.200,00 ευρώ). Η εγγύηση 
συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον μέχρι 31.3.2023

• Εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμβασης:  4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

13) Προδικαστική Προσφυγή: Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.   

14) Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 
(www.promitheus.gov.gr ), στις εφημερίδες και στο portal του Δήμου www.acharnes.gr  

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΟΝΤΑΡΗΣ
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