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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 

ΟΡΙΩΝ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» 

 

Ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας 

Προκηρύσσει: 

 

Δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την υπηρεσία 

«ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» συνολικού 

προϋπολογισμού δαπάνης29.971,42€ με ΦΠΑ 24%. (αξία προ Φ.Π.Α. 24.170,50€).Ο 

διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την διαδικασία του άρθρου 117 του ν. 4412/16, εμπίπτει 

στις διατάξεις του βιβλίου Ι και είναι «κάτω των ορίων». Το κριτήριο ανάθεσης της 

σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

τιμής.Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πράσινο Ταμείο.Η 

δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την μεΚ.Α.: 30-6142.0004 σχετική 

πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Δυτικής 

Αχαΐας.  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και τεχνικής 

υποστήριξης του Δήμου για την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. 

Η εν λόγω παροχή υπηρεσίας έχει ως στόχο την υποστήριξη των υπηρεσιών του 

Δήμου για την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης αστικής κινητικότητας εντός 

των ορίων του, τα προβλήματα που προκύπτουν και ακολούθως, την πρόταση 

ενδεδειγμένων και αποτελεσματικών λύσεων που θα συμβάλουν στη Βιώσιμη Αστική 

Κινητικότητα και ανάπτυξη με αειφόρο και ανθρωποκεντρική προσέγγιση, μέσω της 

εκπόνησης ενός ολοκληρωμένου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας  (ΣΒΑΚ). 

Αναλυτικότερα, οι τεχνικές προδιαγραφές για την υπηρεσία «Σχέδιο βιώσιμης 

αστικής κινητικότητας» περιγράφονται στην από 18/01/2021 Μελέτη της 

Υπηρεσίας και συγκεκριμένα στις Τεχνικές Προδιαγραφές, οι οποίες αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αριθμ. 3314/12-4-2020 (ΑΔΑΜ 

21PROC008450114) 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 

Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 73220000-0(Υπηρεσίες παροχής 

συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης) &79415200-8(Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε 

θέματα σχεδιασμού). 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 15 μήνες από την υπογραφή της 

σύμβασης, που είναι και ο μέγιστος χρόνος για την παραλαβή της υπηρεσίας. 

Έναρξη υποβολής προσφορών: 13/04/2021,ημέρα Τρίτη & ώρα 07:30. 



ΑΔΑ: 68ΚΓΩ9Ν-Γ2Ω



Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών στις 23/04/2021, ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 09:30. 

Αποσφράγιση των υποβαλλόμενων προσφορών στις 23/04/2021ημέρα 

Παρασκευή& ώρα 10:00. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δήμου Δυτικής Αχαΐας και 

συγκεκριμένα, στο δημαρχιακό κατάστημα επί της οδού Σώσου Ταυρομένεος 50 στην 

Κ.Αχαΐα. 

Έντυπα σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου 

Δυτικής Αχαΐας, οδός Σώσου Ταυρομένεος 50, Τ.Κ. 25200, Κάτω Αχαΐα, από την 

υπάλληλο, κα ΟρδίτηΑγγελική, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή από την 

ιστοσελίδαwww.ddachaias.gr 

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης μπορεί να αναζητήσει κάποιος ηλεκτρονικά στην 

κάτωθι διεύθυνση, κάνοντας αναζήτηση στον κατάλογο των προκηρύξεων με τον 

μοναδικό κωδικό ΑΔΑΜ 21PROC008450114 ή/και με τους κωδικούς 

CPV:73220000-0 / 79415200-8. 

http://www.eprocurement.gov.gr/kimds2/unprotected/searchNotice.htm?execution=e1

s1 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 

 

 

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΥΛΩΝΑΣ 

http://www.ddachaias.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/kimds2/unprotected/searchNotice.htm?execution=e1s1
http://www.eprocurement.gov.gr/kimds2/unprotected/searchNotice.htm?execution=e1s1
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