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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας
Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη
αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Αμοιβή εξωτερικού συνεργάτη για την διοργάνωση
εκδηλώσεων και δράσεων στο πλαίσιο του έργου με το ακρωνύμιο CREATIVE CAMPS (MIS
5003297) του προγράμματος Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020», προϋπολογισμού
δαπάνης 39.500,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφοράς βάσει της
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
Οι οικονομικοί φορείς καλούνται να υποβάλλουν προσφορά η οποία θα έχει συνταχθεί στην
Ελληνική γλώσσα και θα συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στο
διαγωνισμό όπως αυτά αναφέρονται στην σχετική διακήρυξη, για το σύνολο της υπηρεσίας.
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται
η 3/2/2020, ημέρα Δευτέρα. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10.00 π.μ. Ο
διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Αίγιο, στο κτίριο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
Αιγιαλείας οδός Νικ. Πλαστήρα 11 την παραπάνω ημερομηνία. Αν για λόγους ανωτέρας βίας,
δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, η αποσφράγιση και η καταληκτική
ημερομηνία παραλαβής των προσφορών μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με courier
ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την
ανωτέρω ημέρα και ώρα.
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό, για
διάστημα έξι (6) μηνών, από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου
www.aigialeia.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων
της σύμβασης από το Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & ΤΠΕ τηλ. 2691360815 και
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2691360821, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα
αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στην
ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας www.aigialeia.gov.gr. Η περίληψη διακήρυξης θα
δημοσιευτεί στον πίνακα ανακοινώσεων, στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας, στον δικτυακό
τόπο του προγράμματος Διαύγεια και στην εφημερίδα Πρώτη της Αιγιάλειας.
Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας
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