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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
«Παροχή Υπηρεσίας Συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του 

Δήμου Αιγάλεω»  (ΑΜ 3/18-2-2021) 

 

ΤΜΗΜΑ Ι : ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

Ι.1) Στοιχεία Επικοινωνίας  : ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ, Δ/νση : Ιερά Οδός 364 & Κάλβου , 122 43 Αιγάλεω Αττικής (κωδικός 
NUTS : EL 302) , Δ/νση διαδικτύου : www.aigaleo.gr , e-mail : egaleo@egaleo.gr , Πληροφορίες  : Ε.ΤΣΙΡΩΝΑ τηλ: 
213.2044.832 , Οι Προσφορές αποστέλλονται στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου , υπόψη αρμόδιας Επιτροπής 
Διαγωνισμού , στη παραπάνω Δ/νση . 

ΤΜΗΜΑ ΙΙ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΙΙ.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : «Παροχή Υπηρεσίας Συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 
(ΣΒΑΚ) του Δήμου Αιγάλεω»  και ο τόπος της παροχής το ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ . 
ΙΙ.1.1 Κωδικός CPV : 73220000‐0 «Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης» και  CPV: 79415200‐8: 
«Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού 

 
Αντικείμενο της Υπηρεσίας η  παροχή συμβουλευτικής – επιστημονικής υποστήριξης του Δήμου για το  σχεδιασμό, 
προγραμματισμό και οργάνωση αναπτυξιακής δράσης για την Αστική Κινητικότητα, καθώς και σε οριζόντιου 
χαρακτήρα παρεμβάσεις, για την υποστήριξη της υλοποίησης τους με τη μεταφορά της απαραίτητης σχετικής 
τεχνογνωσίας, καθώς και την παροχή εξωγενών υπηρεσιών για τα ανωτέρω στάδια εκπόνησης του Στρατηγικού 
Σχεδίου, με την προσαρμογή του αντικειμένου της Υπηρεσίας στη μεθοδολογία του ELTIS και στη κείμενη νομοθεσία 
για τα ΣΒΑΚ.  
 
Πακέτα Εργασίας /Παραδοτέα / Αμοιβές  : 
α) Πακέτο Εργασίας (ΠΕ1) - Παραδοτέο 1 & 2 (Π1 & Π2) – Στάδιο 1 & 2: «Ενέργειες προετοιμασίας για την ανάπτυξη 
ΣΒΑΚ» και «Ενέργειες ανάπτυξης ΣΒΑΚ» , που ανέρχεται στο ποσό των 16.120,00€ (με Φ.ΠΑ 24%) . 
β) Πακέτο Εργασίας (ΠΕ2) & Παραδοτέο 3 (Π3) – Στάδιο 3: «Ανάπτυξη και προσδιορισμός κοινού οράματος, 
προτεραιοτήτων και στόχων» , που ανέρχεται στο ποσό των 18.600,00€ (με ΦΠΑ 24%) . 
γ) Πακέτο Εργασίας (ΠΕ3) & Παραδοτέο 4 (Π4) – Στάδιο 4: «Ανάπτυξη και αξιολόγηση πακέτου μέτρων», που 
ανέρχεται στο ποσό των 21.080,00€ (με ΦΠΑ 24%) . 
δ) Πακέτο Εργασίας (ΠΕ4) & Παραδοτέο 5 (Π5) Στάδιο 5: «Κατάρτιση και υποβολή σχεδίου δράσης», που ανέρχεται 
στο ποσό των 18.600,00 € (με ΦΠΑ 24%) . 
 
Η Σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες Συμβάσεις και δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές 
προσφορές .  
Η Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης : δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες από την ημερομηνία 
υπογραφής της Σύμβασης και την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ . 

 
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Α :  Νομικές , Οικονομικές και Τεχνικές πληροφορίες : 

1. Απαιτούμενες Εγγυήσεις : Καλής εκτέλεσης που ανέρχεται σε 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. 
 
2. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής : H Υπηρεσία χρηματοδοτείται  από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ και έχει 
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ενταχθεί  στο «Προϋπολογισμό του Δήμου Αιγάλεω οικονομικού έτους 2021» , με ΚΑ 64.7413.001 . 
3. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στη παροχή 

αντίστοιχων Υπηρεσιών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 της διακήρυξης. Οι Οικονομικοί φορείς συμμετέχουν 
είτε μεμονωμένα είτε ως μέλη ένωσης. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη 
νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς . 
 

ΙΙΙ Β.   1. Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση των διαγωνιζομένων αναφέρονται στο άρθρο 18 της  
Διακήρυξης . Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά – αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό αναφέρονται 
στο άρθρο 20.1 του τεύχους της Διακήρυξης ενώ στο άρθρο 22.1 αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
προσωπικής κατάστασης των διαγωνιζομένων. 
 
2. Στο διαγωνισμό καλούνται : (α) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα να προσκομίσουν επιπλέον 
των ζητουμένων στις παραγ. 19.1 & 19.3 & 19.4 της Διακήρυξης: Πιστοποιητικό/βεβαίωση εγγραφής στο οικείο 
επαγγελματικό  μητρώο (ΤΕΕ , Οικονομικό Επιμελητήριο  κ.λ.π) . (β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε 
λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προσκομίσουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελμα-
τικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται 
αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο 
μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις 
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί 
τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 
 
3. Κάθε διαγωνιζόμενος απαιτείται να καλύπτει συνολικά τις απαιτήσεις των παραγ.1 & 2 . Κάθε μέλος ένωσης 
απαιτείται να εμπίπτει σε μια από τις περιπτώσεις της παρ. 2 και να συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα, 
επι ποινή αποκλεισμού της ένωσης στην οποία μετέχει. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά 
στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών/υπηρεσιών . 
 
Κάθε αλλοδαπός διαγωνιζόμενος πρέπει να διαθέτει τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 19.3 & 19.4 της Διακήρυξης . 
 
ΤΜΗΜΑ ΙV Α :  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με συνοπτική διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από 
οικονομική άποψη προσφοράς» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με τα ακόλουθα κριτήρια :  

Τεχνική Προσφορά (βαρύτητα 80%) Τα κριτήρια βαθμολόγησης της τεχνικής προσφοράς είναι : 

1. Ο βαθμός κατανόησης του αντικειμένου και των στόχων των ζητουμένων υπηρεσιών : 30% . 

2. Η πληρότητα και αξιοπιστία μεθοδολογίας εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)  :  40% . 

3. Η οργανωτική πληρότητα και αποτελεσματικότητα του οικονομικού φορέα : 30% . 

Οικονομική Προσφορά (βαρύτητα 20%) 

Β :  Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού :  

1.Προσφέρεται ελεύθερη , πλήρης , άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην 
ιστοσελίδα του Δήμου Αιγάλεω  www.aigaleo.gr από 16/03/2021. Επισημαίνεται ότι η Οικονομική Προσφορά θα 
υποβληθεί σε έντυπο που χορηγείται από την Υπηρεσία σε επεξεργάσιμη μορφή . 
2.Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 31/03/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00π.μ κατά την οποία θα ανοιχτούν 
οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού . Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι 
συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. 
3. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών  δέκα (10) ημερολογιακοί μήνες. 
 

ΤΜΗΜΑ V  :  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Ενστάσεις και προσφυγές κατατίθενται στην Αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 6 της Διακήρυξης 
ήτοι στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αιγάλεω. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης , απαιτείται η καταβολή 
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 1% επι της προεκτιμώμενης αξίας της Σύμβασης , που  δεν μπορεί 
να είναι κατώτερο των εξακοσίων (600) ευρώ  . 
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 Ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν : α) Κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής εντός πέντε (5) ημερών από την 
κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα β) Κατά της διακήρυξης ή της 
παρούσας περίληψης : σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της  
διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών . 
 

-Ο- 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 
 
 

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ 
                                                       

Κοινοποίηση: 

1. ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ :  Λ. Κηφισίας 241 , 146 61 Κηφισιά : τηλ. 210.5241.903 & 210 5241.919  
e-mail : info@prasinotameio.gr 

2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής  : (Λ. Κατεχάκη 56 – 115 25 Αθήνα , Φαξ : 213.2035.700 , Τηλ : 213.2035.724)          
3. Π.Ε.Δ.Α  (Κότσικα 4, 104 34 Αθήνα , Φαξ : 210.36.46.306), e-mail: info@pedattikis.gr 

 
 
Εσωτερική Διανομή: 
1.Επιτροπή Διενέργειας /Αξιολόγησης Διαγωνισμού        
2. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
Με την αριθμ. 38/09-03-2021(ΑΔΑ: Ψ0ΤΓΩ6Ν-ΧΔ2) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
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