
  

                      

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΓΖΜΟ   ΒΟΛΒΖ   

 

 ΚΑΣΑΥΩΡΗΣΔΟ ΣΟ ΚΖΜΓΖ 

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΖ ΓΗΑΤΓΔΗΑ 

                                                                               ηαςπόρ,11-06-2020 
  Απ. Ππωη.8207 

 
ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ   

ΠΑΡΟΥΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ 
ΠΡΑΞΖ «ΑΝΟΗΥΣΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ» 

 
Ο Γήμαπσορ Βόλβηρ 

 
πξνθεξύζζεη ζπλνπηηθό δηαγσληζκό κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ 
εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν ΠΑΡΟΥΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ 
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΠΡΑΞΖ «ΑΝΟΗΥΣΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΓΖΜΟΤ 
ΒΟΛΒΖ», ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 43.400,00 € (Καθαπή εκηιμώμενη αξία  35.000,00 €). 
Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο Σύκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 
βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηόηεηαο – ηηκήο, ε νπνία εθηηκάηαη βάζεη θξηηεξίσλ όζνλ αθνξά ηελ 
αμηνιόγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο  θαη κε βάζε ζπληειεζηή βαξύηεηαο ηόζν γηα ηελ ηερληθή(90%) 
όζν θαη γηα ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά (10%). 
1. Αναθέηοςζα Απσή - ηοισεία επικοινωνίαρ: 
Αλαζέηνπζα αξρή : Γήκνο Βόιβεο, Δίδνο αλαζέηνπζαο αξρήο: Ο.Τ.Α. 
Έδξα: Σηαπξόο Π.Δ. Θεζζαινλίθεο, Ταρ.Κσδ.: 57014 
Τει.: 23973-30221, 2397026600, Fax: 23970-65600  
E-mail: promithies.dimosvolvis@gmail.com , Ιζηνζειίδα: www.dimosvolvis.gr 
2. Ππόζβαζη ζηα έγγπαθα: Τα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα ειεύζεξε, πιήξε, 
άκεζε & δσξεάλ ειεθηξνληθή πξόζβαζε ζηελ δηεύζπλζε (URL) :  www.dimosvolvis.gr. Οη 
ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ αθόκα, λα ιάβνπλ γλώζε ησλ εγγξάθσλ ηεο ζύκβαζεο κέζσ ηεο 
ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο ΚΗΜΓΗΣ θαζώο θαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο ζηα ηειέθσλα 
πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ζύκθσλα κε άξζξν 2.1.2 
ηεο δηαθήξπμεο. 
3. Κωδικόρ NUTS κύπιος ηόπος παποσήρ ηηρ ςπηπεζίαρ: 
Κσδηθόο NUTS: 3 (2013) –EL522 
4. Πεπιγπαθή ηηρ δημόζιαρ ζύμβαζηρ: K.A. ΔΗΓΟ ΤΠΖΡΔΗΑ-ΑΞΗΑ-CPV 
 

 
 
 

Κ.Α. 

ΤΠΖΡΔΗΑ 

ΤΝΟΛΗΚΖ 
ΓΑΠΑΝΖ ΜΔ ΦΠΑ 

24%  (ζε €)/ 
ΚΑΘΑΡΖ ΑΞΗΑ 

CPV (Kωδικόρ 
Απιθμόρ Διδών  

για ηιρ Γημόζιερ 
ςμβάζειρ) 

02.64.6142.0002 

ΠΑΡΟΥΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΩΝ 
ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 

ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΠΡΑΞΖ «ΑΝΟΗΥΣΟ 
ΚΔΝΣΡΟ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΓΖΜΟΤ 

ΒΟΛΒΖ»  
(ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ Α-Γ) 

43.400,00 / 
35.000,00 

79410000-1, 
751121005-5 

Αναλςηικά ηα παπαδοηέα αναγπάθονηαι ζηην απ. 20/2020 μελέηη και ζηη ζσεηική διακήπςξη. 
5. Πποζθοπέρ: Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα 
Ι ηεο Γηαθήξπμεο  γηα  όιεο ηηο πεξηγξαθόκελεο ππεξεζίεο . Οη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα 
δώζνπλ πξνζθνξά γηα όιε ηελ πνζόηεηα ησλ ππεξεζηώλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ ελδεηθηηθό 
πξνϋπνινγηζκό (άξζξν 59 ηνπ Ν. 4412/2016) θαη όρη γηα κέξνο ηνπο.  
6. Υπόνορ και διάπκεια εκηέλεζηρ ηηρ ςπηπεζίαρ 
Οη ρξόλνη παξάδνζεο ησλ παξαδνηέσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα  Ι  είλαη σο εμήο: 
Παπαδοηέα Α Φάζηρ:  

 Υιηθό πξαγκαηνπνηνύκελεο έξεπλαο αγνξάο γηα θάζε Υπνέξγν 

 Δθζέζεηο Πεπξαγκέλσλ αλαθνξηθά κε ηελ σξίκαλζε θαη πξνεηνηκαζία ησλ δεκόζησλ 
δηαγσληζκώλ θάζε Υπνέξγνπ (ηνπιάρηζηνλ 5). 

Παπαδοηέα Β Φάζηρ: 

 Έγγξαθεο αλαθνξέο γηα θάζε Υπνέξγν αλαθνξηθά κε ηελ ηήξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο 
θαηά ηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία 
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 Γηκεληαίεο Δθζέζεηο Πεπξαγκέλσλ ζηηο νπνίεο ζα αλαθέξνληαη όιεο νη ελέξγεηεο πνπ έρνπλ 
πξαγκαηνπνηεζεί από ηνλ Αλάδνρν ζην πιαίζην ηεο ζύκβαζήο ηνπ (5 εθζέζεηο / δίκελν 
εθάζηνηε ζύκβαζεο = 5*3 δίκελα = 15) 

Παπαδοηέα Γ Φάζηρ: 

 Απνινγηζηηθέο Δθζέζεηο Πεπξαγκέλσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ νηθνλνκηθνύ 
αληηθεηκέλνπ γηα θάζε Υπνέξγν (ζπλνιηθά 5). 

Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη  από ηελ ππνγξαθή ηεο κέρξη ηε ιήμε ηνπ έξγνπ, ζύκθσλα κε 
ηελ απόθαζε έληαμεο ηεο Πξάμεο, ήηνη ηελ 31/12/2021 ή νπνηαδήπνηε άιιε εκεξνκελία ιήμεο 
έξγνπ πξνθύπηεη κεηά από ηξνπνπνίεζε ηεο απόθαζεο έληαμεο. 
 
7. Γικαιούμενοι ζςμμεηοσήρ: Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ηεο παξνύζαο 
ζύκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα θαη ελώζεηο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, όπσο αλαθέξεηαη 
ζην άξζξν 2.2.1 ηεο δηαθήξπμεο. 
Οη ιόγνη απνθιεηζκνύ από ηε ζύλαςε δεκόζηαο ζύκβαζεο θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο πξνβιέπνληαη 
ζηα άξζξα 2.2.3 θαη 2.2.4 έσο θαη 2.2.7  ηεο  δηαθήξπμεο.  
8. Παπαλαβή πποζθοπών: Ωο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξώλ 
ζηνλ δηαγσληζκό, νξίδεηαη η 25/06/2020, ημέπα Πέμπηη. Ώξα ιήμεο ηεο ππνβνιήο πξνζθνξώλ 
νξίδεηαη ε 9.30 π.μ. Μεηά ηε ιήμε ηεο παξαιαβήο πξνζθνξώλ ζα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία 
απνζθξάγηζεο από ηελ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιόγεζεο δηαδηθαζηώλ ζύλαςεο δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ πξνκεζεηώλ θαη γεληθώλ ππεξεζηώλ. Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ζηελ αίζνπζα 
Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ζην Σηαπξό. 
 9. Υπόνορ ιζσύορ πποζθοπών: Οη ππνβαιιόκελεο πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο 
νηθνλνκηθνύο θνξείο γηα δηάζηεκα 120 εκεξώλ από ηελ επόκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. 
Πξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξόλν ηζρύνο κηθξόηεξν από ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπόκελν απνξξίπηεηαη. 
Η ηζρύο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθόζνλ ηνύην δεηεζεί από ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ από ηε ιήμε ηεο, κε αληίζηνηρε παξάηαζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 
ζπκκεηνρήο ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 72 παξ. 1 α ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ 
παξάγξαθν 2.2.2. ηεο παξνύζαο, θαη' αλώηαην όξην γηα ρξνληθό δηάζηεκα ίζν κε ηελ 
πξνβιεπόκελε σο άλσ αξρηθή δηάξθεηα. 
10. Γλώζζα ζύνηαξηρ πποζθοπών: Διιεληθή. Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια 
έληππα-εηαηξηθά ή κε – κε εηδηθό ηερληθό πεξηερόκελν κπνξνύλ λα ππνβάιινληαη ζηελ αγγιηθή 
γιώζζα, ρσξίο λα ζπλνδεύνληαη από κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 
11. Υπημαηοδόηηζη: Φνξέαο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο είλαη ε Δηδηθή Υπεξεζία 
Γηαρείξηζεο Δ.Π. «Αληαγσληζηηθόηεηα, Δπηρεηξεκαηηθόηεηα θαη Καηλνηνκία», Κσδ. ΣΑ Δ1191 θαη 
ελάξηζκν 2019ΣΔ11910068. Η δαπάλε γηα ηελ ελ ιόγσ ζύκβαζε βαξύλεη ηελ κε Κ.Α. : 
02.64.6142.0002 ζρεηηθή πίζησζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020  ηνπ Φνξέα. 
12. Δνζηάζειρ: Σε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία 
άζθεζήο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιόκελεο πξάμεο ζηνλ 
ελδηαθεξόκελν νηθνλνκηθό θνξέα. Γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο, ε έλζηαζε 
ππνβάιιεηαη ζε πξνζεζκία πνπ εθηείλεηαη κέρξη ην ήκηζπ ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο από ηε 
δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο ζην ΚΗΜΓΗΣ κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 
πξνζθνξώλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο 
δεκνζίεπζεο θαη ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ. Γηα ην παξαδεθηό ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, 
απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβόινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ζύκθσλα κε 
ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 127 ηνπ λ. 4412/2016, ην νπνίν επηζπλάπηεηαη. Τν παξάβνιν απηό 
απνηειεί δεκόζην έζνδν θαη  επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη 
δεθηή.  
13. Γημοζιεύζειρ: Τν ζπλνιηθό θείκελν ηεο  δηαθήξπμεο αλαξηάηαη ζην ΚΗΜΓΗΣ , ζηελ επίζεκε 
ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ www.dimosvolvis.gr  θαη ζε κία εκεξήζηα ηνπηθή εθεκεξίδα.  
14. Σποποποίηζη ζύμβαζηρ : Η ζύκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο 
λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο, κόλν ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη ηηο 
πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 θαη θαηόπηλ γλσκνδόηεζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ  
 
                                                                                             

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 

και με ηη απ.  278/2019 Α.Γ. 

Ο ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ 

 

ΠΑΝΣΑΕΗΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ 

   
      

http://www.dimosvolvis.gr/
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