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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

«Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π) στο Δήμο Τρικκαίων» 
α/α συστ. ΕΣΗΔΗΣ: 173100 

 
O Δήμος Τρικκαίων θα προβεί σε ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία κάτω των ορίων, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τεύχος Α), για την παροχή υπηρεσιών 
«Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π) στο Δήμο Τρικκαίων», συνολικής 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης  74.400,00€ Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και  
συγκεκριμένα των υπηρεσιών του   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι΄ της αναλυτικής διακήρυξης.  
Αντικείμενο: Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου αστικής 
προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) του Δήμου Τρικκαίων σε απαίτηση της παρ. 10 του άρθρου 121 του 
ν.4819/2021. Σκοπός του ολοκληρωμένου Σχεδίου αποτελεί ο προσδιορισμός κάθε απαιτούμενης 
διαμόρφωσης, επέμβασης και κατασκευής καθώς και των προσβάσιμων γραμμικών διαδρομών 
μεταξύ αυτών για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, 
όπερ ενός δικτύου προσβάσιμων μετακινήσεων προς τις βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς 
χρήσεις .  

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 79415200 – 8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού.. 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο  των 
υπηρεσιών.  

Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Νομικό Πρόσωπο 
Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Πράσινο Ταμείο» το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α: 30-6117.0057  σχετική πίστωση του 
τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Φορέα. 

 Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,  βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 

Χρόνος και τόπος διενέργειας διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 14/10/2022 και ώρα 15:00. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr , από την ημερομηνία δημοσίευσης  της διακήρυξης στις 27/09/2022, και 
η υποβολή των προσφορών θα ξεκινήσει στις 27/09/2022. 

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  
«εγγύηση συμμετοχής», που ανέρχεται στο ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, μη 
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συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης, με 
στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, ήτοι ποσού χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200,00€) 

 
Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού  

Το πλήρες κείμενο της αναλυτικής Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr, 
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, 
καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη 
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), 
μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 
Αρμόδιοι για πληροφορίες:  κα. Ευθυμίου Παναγιώτα, κα. Τσιτσικά Σοφία τηλ. 24313-51203, 
24313-51233, e-mail: panef@trikalacity.gr, tsitsika@trikalacity.gr . 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 
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