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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Σ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΥΡΩΝΑ

Προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσας 
προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την υπηρεσία «Παροχή υπηρεσιών 
συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ) στο Δήμο Βύρωνα»  
, (CPV 79415200-8.,), εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 74.400€ (Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 

Η εν λόγω παροχή υπηρεσίας έχει ως στόχο την κατά το δυνατόν αρτιότερη και ολοκληρωμένη εκπόνηση 
ενός προγράμματος καθορισμού απαραίτητων παρεμβάσεων εξασφάλισης της προσβασιμότητας, 
των υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων συμπεριλαμβανομένων των δικτύων πεζή μετακίνησης, των 
οδεύσεων διαφυγής, χώρων εκτόνωσης, σημείων προσωρινής περίθαλψης και σημείων 
καταφυγής των πολιτών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.

Σκοπός της διαδικασίας είναι να προσδιορίσει τα σημεία των απαιτούμενων διαμορφώσεων, 
επεμβάσεων και κατασκευών και τις προσβάσιμες γραμμικές διαδρομές μεταξύ αυτών ώστε να 
δημιουργείται σε επίπεδο δήμου ένα δίκτυο προσβάσιμων μετακινήσεων στην αρχή της «προσβάσιμης 
αλυσίδας» προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις.
Η Διάρκεια της σύμβασης ανέρχεται σε οκτώ (8) μήνες για το σύνολο της υπηρεσίας 
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Παρασκευή 23/12/2022 και ώρα 23:00 μμ
Ηλεκτρονική αποσφράγιση τεχνικών προσφορών : Τρίτη 10-1-2023 και ώρα 10:00 μμ, οι οικονομικές 
προσφορές θα ανοιχτούν σε ημερομηνία που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή.
Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν 

 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ίση με το 2% του ποσού της μελέτης (ανευ Φ.Π.Α.), ήτοι 1.200,00€.
Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον μειοδότη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3548/2007, του 
Ν.3801/09 και της υπ’ αριθμ. 27754/10 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλ. 
Διακυβέρνησης.
Στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr παρέχεται πλήρης πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία του 
διαγωνισμού  και υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν αιτήματα παροχής διευκρινίσεων.
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