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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 

για την ανάδειξη αναδόχου δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Υποστήριξη  οικονομικής  
υπηρεσίας  σε εξειδικευμένα θέματα οικονομικής  διαχείρισης και σε εξειδικευμένα θέματα 
φορολογικής φύσεως σύμφωνα με το Ν.4172/2013 έτους 2022-2023» προϋπολογισμού μελέτης 
119.963,59 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.  

Το αντικείμενο της σύμβασης υποδιαιρείται σε δύο (2) τμήματα και συγκεκριμένα: 

ΤΜΗΜΑ / ΦΟΡΕΑΣ 
ΠΟΣΟ € 

 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΤΜΗΜΑ Α - «Υποστήριξη  οικονομικής  υπηρεσίας σε εξειδικευμένα 
θέματα οικονομικής διαχείρισης». 

77.397,40€ 

ΤΜΗΜΑ Β - «Υποστήριξη οικονομικής υπηρεσίας σε εξειδικευμένα 
θέματα φορολογικής φύσεως σύμφωνα με το ν.4172/2013». 

19.347,43€ 

 

Από τα ως άνω τμήματα, προσφορές υποβάλλονται μόνο για το τμήμα Α .Η προσφορά αφορά 
επί ποινή αποκλεισμού το σύνολο των περιεχομένων υπηρεσιών του τμήματος Α. 

Δεν υποβάλλονται προσφορές για το τμήμα Β’  (διακριτή διαγραφή), το οποίο αποσυνδέθηκε 
από την παρούσα διαγωνιστική διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 § 10 του Ν.4412/2016 
και την αριθμ.675/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.  

 
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 79412000-5 «Υπηρεσίες παροχής συμβούλων σε θέματα οικονομικής 
διαχείρισης» 

 
Η διάρκεια της  σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της και μέχρι την 

απορρόφηση όλων των προβλεπόμενων άνθρωπο-ωρών εργασίας. 
 
Η διαδικασία θα διενεργηθεί  με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω της    διαδικτυακής   

πύλης http://www.promitheus.gov.gr (συστημικός αριθμός: 178106). 
 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 13-12-2022 και ώρα 13:00 μ.μ.  
 
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στην ιστοσελίδα του φορέα υλοποίησης (URL): www.cityofpyrgos.gr καθώς και στη διαδικτυακή 
πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr. Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες (E-mail& τηλέφωνο 
χειριστή ΕΣΗΔΗΣ): npdd@1489.syzefxis.gov.gr, 2621362419. 
 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 

 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

Πύργος,                  28    /     11     / 2022 
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