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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΙ 
 

 

 

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ - ΠΡΟΚΛΖΖ Δ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΚΑΗ ΣΧΝ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΧΝ ΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ ΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ: «ΦΖΦΗΑΚΔ 

ΓΗΑΓΡΟΜΔ ΣΟ ΑΜΑΡΗ» ΜΔ ΚΧΓΗΚΟ ΟΠ 5051037 Ζ ΟΠΟΗΑ ΔΝΣΑΥΘΖΚΔ 

ΣΟ Δ.Π. «ΚΡΖΣΖ 2014-2020» 

 

σεη: Ζ με α.π. 4200/09.09.2020 (ΑΓΑ: 68ΛΕ7ΛΚ-4ΞΝ) Απόθαζη ηος Πεπιθεπειάπση Κπήηηρ με θέμα 

«Ένηαξη ηηρ Ππάξηρ «Φηθιακέρ Γιαδπομέρ ζηο Αμάπι» με κυδικό ΟΠ 5051037 ζηο Δπισειπηζιακό 

Ππόγπαμμα “Κπήηη 2014-2020”» 

 

Ο Γήμορ Αμαπίος ανακοινώνει και πποζκαλεί ζε ανοικηή Γημόζια Γιαβούλεςζη, μη 

δεζμεςηικήρ ζςμμεηοσήρ οικονομικών θοπέυν, με ζκοπό ηη ζςλλογή εποικοδομηηικών 

παπαηηπήζευν και ζσολίυν για ηη Γιακήπςξη και ηυν Παπαπηημάηυν αςηήρ (Σεσνική Πεπιγπαθή, 

πίνακερ  ςμμόπθυζηρ, Κπιηήπια Αξιολόγηζηρ, Τποδείγμαηα Δγγςηηικών) για ηην ανάθεζη ηηρ 

ςπηπεζίαρ με ηίηλο: «Φηθιακέρ διαδπομέρ ζηο Αμάπι» ηηρ ππάξηρ με κωδικό ΟΠ 5051037, η 

οποία ενηάσθηκε ζηον Άξονα Πποηεπαιόηηηαρ 1: «Δνίζσςζη ηηρ ανηαγυνιζηικόηηηαρ, καινοηομίαρ 

και επισειπημαηικόηηηαρ ηηρ Κπήηηρ» ηος Δ.Π. «Κπήηη 2014-2020» και ζςγσπημαηοδοηείηαι από 

ηο Εςπωπαϊκό Σαμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΣΠΑ). 

Ο πποϋπολογιζμόρ ηηρ είναι 145.080,00 € ζςμπεπιλαμβανομένος Φ.Π.Α. 24% 

(πποϋπολογιζμόρ συπίρ ΦΠΑ: 117.000,00 € και Φ.Π.Α.: 28.080,00 €).  

Ζ Γιαβούλεςζη, θα διαπκέζει για σπονικό διάζηημα δεκαπένηε (15) ημεπών από ηην 

ημεπομηνία ανάπηηζηρ ηος ηεύσοςρ διακήπςξηρ με ηα ηυν παπαπηημάηυν αςηήρ ζηο ΔΖΓΖ. Ζ 

παπούζα ανακοίνυζη θα αναπηηθεί ζηον ιζηόηοπο ηος Δθνικού ςζηήμαηορ Ζλεκηπονικών 

Γημοζίυν ςμβάζευν (Δ..Ζ.ΓΖ..) (www.eprocurement.gov.gr) ζηο ζύνδεζμο “Γιαβοςλεύζειρ” 

αλλά και ζηο ιζηόηοπο ηος Γήμος (www.amari.gr). Σα ζσόλια για ηη διαβούλεςζη μποπούν να 

ςποβληθούν για ηο ζύνολο ηηρ διαβούλεςζηρ άμεζα και αςηόμαηα, μέζυ ηηρ πλαηθόπμαρ ηος 

Δ..Ζ.ΓΖ.. με ηην επιλογή «Καηασώπηζη ζσολίος» και ειζαγυγή κειμένος με πληκηπολόγηζη ή 

με ανηιγπαθή για κάθε παπάγπαθο ή άπθπο ή για ηο ζύνολο ηηρ Γιακήπςξηρ. Με ηην επιλογή αςηή 

και γενικόηεπα ζηην πλαηθόπμα διαβοςλεύζευν ηος Δ..Ζ.ΓΖ.. δεν γίνεηαι επιζύνατη απσείυν. 

Απσεία μποπούν να αποζηαλούν ζηο e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr , μόνο ζε 

εξαιπεηικέρ πεπιπηώζειρ ζηοισείυν πος δεν μποπούν να ενζυμαηυθούν υρ κείμενο ζηην 

«Καηασώπηζη ζσολίος» και είναι ζημανηικά για ηη διαβούλεςζη (π.σ. σάπηερ, θυηογπαθίερ κ.λπ.). 
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Κάθε αποζηολή ζηο e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr  θα αξιολογείηαι. ε πεπίπηυζη πος 

διαπιζηυθεί όηι η καηασώπηζη ηυν ζσολίυν μποπεί να γίνει με ειζαγυγή κειμένος ζηο πεδίο 

«Καηασώπηζη ζσολίος», ηόηε δεν θα γίνεηαι ανάπηηζη ηυν εν λόγυ ζσολίυν από ηον διασειπιζηή 

ηυν διαβοςλεύζευν, αλλά θα ενημεπώνεηαι ο αποζηολέαρ για ηη σπηζιμοποίηζη ηηρ επιλογήρ 

αςηήρ, εθόζον επιθςμεί ηην ανάπηηζη ηυν ζσολίυν ηος. ε κάθε πεπίπηυζη, ηα ζσόλια πος 

έπσονηαι ζηο e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr , αποζηέλλονηαι ζηην αναθέηοςζα απσή 

πος επιθςμεί ηη διαβούλεςζη. Μεηά ηο πέπαρ ηηρ πποθεζμίαρ για ηη διενέπγεια ηηρ Γημόζιαρ 

Γιαβούλεςζηρ, θα αναπηηθεί ζσεηική ανακοίνυζη ζηον ιζηόηοπο ηος Γήμος, με ηα ζηοισεία ηυν 

οικονομικών θοπέυν πος ζςμμεηείσαν ζηη διαδικαζία και θα αναπηώνηαι οι παπαηηπήζειρ πος 

ςποβλήθηκαν. Δπιζημαίνεηαι όηι ηα καηασυπημένα ζσόλια ηυν οικονομικών θοπέυν αναπηώνηαι 

αςηούζια ζηην ηλεκηπονική θόπμα ηος ΔΖΓΖ, υρ ζσόλια ηηρ ανακοίνυζηρ διενέπγειαρ ηηρ 

Γημόζιαρ Γιαβούλεςζηρ.  

 

Παπακαλείζθε για ηην ανηαπόκπιζη και ζςμμεηοσή ζαρ ζηη διαδικαζία ηηρ Γημόζιαρ 

Γιαβούλεςζηρ. 

 

 

ςνημμένα: Σο ζσέδιο Γιακήπςξηρ με ηα παπαπηήμαηα αςηήρ. 

 

 

 

 
Η ΑΝ/ΣΡΙΑ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ Σ.Τ. 

ΔΗΜΟΤ ΑΜΑΡΙΟΤ 

 

 

 

ΕΛΕΝΗ ΠΕΡΝΙΕΝΣΑΚΗ 
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