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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ   

ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ  ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ 

ΕΡΓΟΤ  
"Μονοπάηια πποζβάζιμος ηοςπιζμού πολιηιζηικήρ κληπονομιάρ (Pathways of 
accessible heritage tourism)" με ακπωνύμιο "Access2Heritage" ζην πιαίζην ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Δπξσπατθήο Δδαθηθήο Σπλεξγαζίαο «Διιάδα – Βνπιγαξία 2014 – 2020». 
 

Ο Γήμαπσορ Βόλβηρ 
 

πξνθεξχζζεη ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ αλάδεημε 
αλαδφρνπ εθηέιεζεο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ  κε ηίηιν «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ  ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ  
"Μονοπάηια πποζβάζιμος ηοςπιζμού πολιηιζηικήρ κληπονομιάρ (Pathways of 
accessible heritage tourism)" με ακπωνύμιο "Access2Heritage" ζην πιαίζην ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο Δπξσπατθήο Δδαθηθήο Σπλεξγαζίαο «Διιάδα – Βνπιγαξία 2014 – 
2020»», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 58.600,00 € (Καθαπή εκηιμώμενη αξία  47.258,06 
€). Κξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 
άπνςε πξνζθνξά, βάζεη ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο.  
 
1. Αναθέηοςζα Απσή - ηοισεία επικοινωνίαρ: 
Αλαζέηνπζα αξρή : Γήκνο Βφιβεο, Δίδνο αλαζέηνπζαο αξρήο: Ο.Τ.Α. 
Έδξα: Σηαπξφο Π.Δ. Θεζζαινλίθεο,Ταρ.Κσδ.: 57014 
Τει.: 23973-30221,220,200 ,Telefax: 23970-65600  
E-mail: promithies.dimosvolvis@gmail.com , Ιζηνζειίδα: www.dimosvolvis.gr 
2. Ππόζβαζη ζηα έγγπαθα: Δίλαη δπλαηή ε κε ειεθηξνληθφ κέζν ειεχζεξε, άκεζε θαη 
πιήξεο πξφζβαζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο 
ηνπ Γήκνπ , www.dimosvolvis.gr , φπνπ είλαη αλαξηεκέλα ηα ζρεηηθά έγγξαθα. Οη 
ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ αθφκα, λα ιάβνπλ γλψζε ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο κέζσ 
ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ΚΗΜΓΗΣ θαζψο θαη απφ ην Τκήκα Πξνκεζεηψλ ηνπ Γήκνπ 
θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο ζηα ηειέθσλα πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζηνηρεία 
επηθνηλσλίαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 
3. Κωδικόρ NUTS κύπιος ηόπος παποσήρ ηηρ ςπηπεζίαρ: 
Κσδηθφο NUTS: 3 (2013) –EL522 
4. Πεπιγπαθή ηηρ δημόζιαρ ζύμβαζηρ: CPV 
Αλαιπηηθά ε πεξηγξαθή ησλ επηκέξνπο ππεξεζηψλ θαη παξαδνηέσλ αλαγξάθνληαη ζηελ 
αξ. 74/2018 κειέηε. CPV: 79411000-8, 79952000-2, 72000000-5, 79415200-8, 
73220000-0 
5. Πποζθοπέρ:  
Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα δψζνπλ πξνζθνξά γηα φιε ηελ πνζφηεηα ησλ ππεξεζηψλ  
πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ (άξζξν 59 ηνπ Ν. 4412/2016)  θαη φρη 
γηα κέξνο ηνπο.  
6. Υπονοδιάγπαμμα παπαδοηέων ηων ςπηπεζιών  
Παξαιαβή θαη ρξνλνδηάγξακκα παξαδνηέσλ ζην άξζξν 8 ηεο ζπγγξαθήο ππνρξεψζεσλ 
ηεο αξ.74/2018 κειέηεο. 
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7. Γικαιούμενοι ζςμμεηοσήρ: Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή 
ελψζεηο απηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη κε ηελ παξαγσγή θαη εκπνξία ηξνθίκσλ. Οη ιφγνη 
απνθιεηζκνχ απφ ηε ζχλαςε δεκφζηαο ζχκβαζεο θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο πξνβιέπνληαη 
ζην άξζξνπ 2.2 ηεο  δηαθήξπμεο.  
8. Διδικοί όποι εκηέλεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ:  
Η δηάξθεηα ηεο Σχκβαζεο νξίδεηαη έσο ηηο 15/12/2019 . Η Σχκβαζε δίλεηαη λα παξαηαζεί 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ζε πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ έξγνπ 
ρσξίο επηπιένλ ηίκεκα. Ο ρξφλνο Δγγχεζεο δελ δχλαηαη λα είλαη κηθξφηεξνο ηεο δηάξθεηαο 
ηεο ζχκβαζεο θαζψο θαη ηνπ έξγνπ "Μνλνπάηηα πξνζβάζηκνπ ηνπξηζκνχ πνιηηηζηηθήο 
θιεξνλνκηάο (Pathways of accessible heritage tourism)" κε αθξσλχκην "Access2Heritage" 
θαη ησλ φπνησλ παξαηάζεψλ ηνπ. Παξαιαβή θαη ρξνλνδηάγξακκα παξαδνηέσλ ζην άξζξν 
8 ηεο ζπγγξαθήο ππνρξεψζεσλ ηεο αξ.74/2018 κειέηεο. 

9. Παπαλαβή πποζθοπών: Ωο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ 
πξνζθνξψλ ζηνλ δηαγσληζκφ, νξίδεηαη η 7/12/2018, ημέπα Παπαζκεςή. Ώξα ιήμεο ηεο 
ππνβνιήο πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 9.30 π.μ. Μεηά ηε ιήμε ηεο παξαιαβήο πξνζθνξψλ ζα 
μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο, Δπηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο δηαδηθαζηψλ 
ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ θαη γεληθψλ ππεξεζηψλ. Ο δηαγσληζκφο ζα 
δηεμαρζεί ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα Σηαπξνχ, ζην θηίξην φπνπ ζηεγάδεηαη ε Οηθνλνκηθή 
Υπεξεζία . 
 10. Υπόνορ ιζσύορ πποζθοπών:  
Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα 
δηάζηεκα 120 εκεξψλ απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
Πξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν 
απνξξίπηεηαη. 
Η ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, κε αληίζηνηρε παξάηαζε ηεο εγγπεηηθήο 
επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 παξ. 1 α ηνπ λ. 
4412/2016 θαη ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ Ν. 4412/2016, θαη' αλψηαην 
φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ πξνβιεπφκελε σο άλσ αξρηθή δηάξθεηα. 
11. Γλώζζα ζύνηαξηρ πποζθοπών: Διιεληθή. Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη 
άιια έληππα-εηαηξηθά ή κε – κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη 
ζηελ αγγιηθή γιψζζα, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 
12. Υπημαηοδόηηζη:  
Η παξνχζα ζχκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη απφ Πηζηψζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δπξσπατθήο 
Δδαθηθήο Σπλεξγαζίαο «Διιάδα – Βνπιγαξία 2014 – 2020». Σηνλ πξνυπνινγηζκφ 
εμφδσλ ηνπ Γήκνπ Βφιβεο έηνπο 2018 ππάξρνπλ εγγεγξακκέλεο πηζηψζεηο ζηνλ Κ.Α. 
εμφδσλ 02.61.7425.0001 θαη ζα γίλεη ζρεηηθή πξφβιεςε γηα ην ππφινηπν πνζφ ησλ 
ζπκβάζεσλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2019. 
13. Δνζηάζειρ: Σε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε 
πξνζεζκία άζθεζήο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο 
πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. Η έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο 
ππνβάιιεηαη ζε πξνζεζκία πνπ εθηείλεηαη κέρξη ην ήκηζπ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 
απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο ζην ΚΗΜΓΗΣ κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 
ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξνζεζκίαο απηήο 
ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο θαη ηεο ππνβνιήο ησλ 
πξνζθνξψλ. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο 
έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ 
(1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο.  
14. Γημοζιεύζειρ: Τν ζπλνιηθφ θείκελν ηεο  δηαθήξπμεο αλαξηάηαη ζην ΚΗΜΓΗΣ , ζην 
site ηνπ Γήκνπ www.dimosvolvis.gr   θαη  ε πξνθήξπμε ζε κία εκεξήζηα ηνπηθή εθεκεξίδα.  
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15. Σποποποίηζη ζύμβαζηρ :  
Η ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα 
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 
άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο ηεο πεξ. β  ηεο 
παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/2016. 
 
 
                                                                                         Ο ΓΗΜΑΡΥΟ 

                                                                             και με ηη απ.  324/2018 Α.Γ.                                    

                                     Ο ΑΝΣΙΓΗΜΑΡΥΟ  
                  

 

                                                                                 ΚΑΡΑΚΙΣΟ ΑΠΟΣΟΛΟ   
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