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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                      
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ                                              
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                                               

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Αιγάλεω θα διενεργήσει  Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό, για την υπηρεσία 
με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, συντονισμού, παρακολούθησης και προβολής ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων (C2IMPRESS & Urban Youth Gardens) του Δήμου Αιγάλεω», με CPV 72224000-1, 
79341100-7, 79952000‐2, 79341000‐6, 79342200‐5, 22140000-3 συνολικού προϋπολογισμού 74.028,00 € 
(με ΦΠΑ 24%).  Η σύμβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς, με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής (παρ. 2 Άρθρο 86 ν.4412/2016).  

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης αναλύεται ως εξής:

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 24% ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

Υπηρεσία 1
Υπηρεσίες υποστήριξης του ευρωπαϊκού προγράμματος 
Erasmus+ με τίτλο "Urban Youth Gardens" και κωδικό 

αριθμό 2021-2-EL02-KA220-YOU-000049255
17.700,00 4.248,00 21.948,00

Υπηρεσία 2
Δράσεις προβολής του ευρωπαϊκού προγράμματος 

Erasmus+ με τίτλο "Urban Youth Gardens" και κωδικό 
αριθμό 2021-2-EL02-KA220-YOU-000049255

12.000,00 2.880,00 14.880,00

Υπηρεσία 3
Δράσεις προβολής του ευρωπαϊκού προγράμματος 

HORIZON με τίτλο "C2IMPRESS" και κωδικό αριθμό 
101074004

30.000,00 7.200,00 37.200,00

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος με Α/Α 
180166 , από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.

Η ημερομηνία έναρξης διαγωνισμού ορίζεται στις 3/03/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 π.μ.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται στις 24/03/2023, ημέρα Παρασκευή και 

ώρα 11.00 π.μ.  
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή στις 30/03/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ., μέσω των 
αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της  Αναθέτουσας Αρχής.

Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί, νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή 
αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Οι προσφορές θα έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Η εγγυητική συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο ποσοστό 2% στο σύνολο του προϋπολογισμού μη 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, δηλαδή 1.194,00 €.
              Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των στοιχείων του διαγωνισμού και των Τεχνικών 
Προδιαγραφών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, της Δ/νσης Οικον. Υπηρεσιών 
του Δήμου, 1ος όροφος επί της Ι. Οδού 364 και Κάλβου, τηλ: 2132044878.
              Η Διακήρυξη και η περίληψή της θα δημοσιευτούν στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αιγάλεω στη 
διεύθυνση www.egaleo.gr (Διαγωνισμοί Προμηθειών/Έργων).

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                                                                          

                                                                                  ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΥ 
                                                                                            ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Εσωτερική Διανομή:
1.Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού 
2.Δ/νση Προγραμματισμού, Διαφάνειας 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.egaleo.gr/
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& Ανάπτυξης                                                                                                               
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