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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ο ∆ήµος Αγίας Βαρβάρας διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό για την επιλογή αναδόχου παροχής 
υπηρεσιών «Συµβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης» ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ, συνολικής εκτιµώµενης αξίας 45.000,00€ (µε το 
Φ.Π.Α. 24%) που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.4412/2016 και τους όρους της 
διακήρυξης και καλεί τους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για 
την ανάδειξη του αναδόχου. 

Αντικείµενο της σύµβασης είναι η παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση της 
πράξης «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ» µε κωδικό 
CPV:79410000-1 «Υπηρεσίες παροχής επιχειρηµατικών συµβουλών και συµβουλών σε θέµατα 
διαχείρισης». 

Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών είναι η Τετάρτη, 22/07/2020 και ώρα 
13.00. 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό κατάστηµα (αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου) 

Αριστοµένους 8, ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της σύµβασης έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα 

και, σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών, που είναι εγκατεστηµένα σε: α) 

κράτος-µέλος της Ένωσης, β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) 

τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια 

σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού 

µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν 

εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή 

πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων. 

Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών συµπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς. 

∆εν απαιτείται εγγύηση συµµετοχής για τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης της 

σύµβασης. 

Η σύµβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου ανάθεσης σε προσφέροντα ο οποίος δεν 
αποκλείεται από τη συµµετοχή και πληροί τα κριτήρια επιλογής σύµφωνα µε τη διακήρυξη. 

Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής, µε βάση συντελεστή βαρύτητας τόσο για 
την τεχνική όσο και για την οικονοµική προσφορά. 

Η προσφορά των διαγωνιζοµένων θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
διακήρυξη. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) µήνες. ∆εν επιτρέπεται η υποβολή 
εναλλακτικών προσφορών. 

Συνολική διάρκεια σύµβασης: από την ανάρτηση της σύµβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ έως 31/8/2022. Σε 
περίπτωση που δοθεί παράταση στην πράξη από την ∆ιαχειριστική Αρχή, η σύµβαση δύναται να 
παραταθεί χωρίς αύξηση του οικονοµικού αντικειµένου, µε τη σύµφωνη γνώµη των 2 µερών. 

Η σύµβαση περιλαµβάνεται στο υποέργο Νο 5 της πράξης : «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία 2014-2020» και συγχρηµατοδοτείται από 
το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 



ΑΔΑ: ΨΟΟΠΩ6Θ-ΑΔΛ



 

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 
σύµβασης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.agiavarvara.gr. 

Η κατακύρωση της σύµβασης θα γίνει από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας. 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 

ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠ. ΜΙΧΟΣ 
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