
       
  

  

                                                                                                                                              

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ       ηαςπόρ, 27-10-2021 

    Π.Δ. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ        Απ. Ππωη.: 18122  

       ΓΖΜΟ  ΒΟΛΒΖ         
ΠΡΟ: Ππορ κάθε ενδιαθεπόμενο Οικονομικό Φοπέα 

ΠΡΟΚΛΖΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΑ  
ΜΔ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΦΤΓΖ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΜΔ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ 

ΥΩΡΗ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΖ ΓΖΜΟΗΔΤΖ (άπθπο 32 ηος Ν. 4412/2016) 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ:  

«ΠΗΛΟΣΗΚΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΒΑΗΜΟΣΖΣΑ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΩΝ 
ΚΑΗ ΦΤΗΚΩΝ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΠΡΟΟΡΗΜΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ» 

ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΠΡΑΞΖ 

«Μονοπάηια Πποζβάζιμος Σοςπιζμού Πολιηιζηικήρ Κληπονομιάρ (Pathways of Accessible Heritage 

Tourism)», με ακπωνύμιο «Access2Heritage» ζηο πλαίζιο ηος Ππογπάμμαηορ Δςπωπαϊκήρ Δδαθικήρ 

ςνεπγαζίαρ «Δλλάδα – Βοςλγαπία 2014 – 2020» «Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ: 69.500,00 € (με Φ.Π.Α. 24%) (Καθαπή Δκηιμώμενη Αξία: 56.048,42 €)  

CPV: 33196200-2 [Δξοπλιζμόρ για άηομα με ειδικέρ ανάγκερ] 

Σελ 22ε Γεθεκβξίνπ 2020 δηελεξγήζεθε απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ν ππ' αξ. 6/2020 

πλνπηηθφο Γηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο ηνπ ζέκαηνο, 

ζχκθσλα κε ηελ κε αξ. πξση. 21038/11-12-20 (ΑΓΑΜ: 20PROC007827953 – ΑΓΑ: ΦΙΗΔΧ9Χ-4ΜΔ) 

Πξνθήξπμε ηεο χκβαζεο ε νπνία αλαξηήζεθε ζηηο 11/12/20 ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ 

Γεκνηηθνχ Καηαζηήκαηνο ζηνλ ηαπξφ, ζην πξφγξακκα ΓΙΑΤΓΔΙΑ, ζην Κεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Κ.Η.Μ.ΓΗ..), ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ (www.dimosvolvis.gr) θαη 

δεκνζηεχηεθε ζηηο 15/12/20 ζηελ εθεκεξίδα  «ΗΜΔΡΗΙΑ ΣΟΠΙΚΗ», ηελ ππ’ αξ. 6/2020                   

(ΑΓΑΜ: 20PROC007828368 – ΑΓΑ: 6ΡΦ2Χ9Χ-ΑΣΛ) Γηαθήξπμε ηνπ Γεκάξρνπ Βφιβεο  ε νπνία 

αλαξηήζεθε ζηηο 11/12/20 ζην πξφγξακκα ΓΙΑΤΓΔΙΑ, ζην Κεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (Κ.Η.Μ.ΓΗ..) θαη ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ (www.dimosvolvis.gr), ηελ ππ’ αξ. 

543/2020 (ΑΓΑ: ΦΛΦ4Χ9Χ-ΥΧΦ) απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Βφιβεο πεξί 

έγθξηζεο δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ, ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη θαζνξηζκνχ ησλ φξσλ 

δηαθήξπμεο απηνχ θαη ηελ ππ’ αξ. 89/2020 κειέηε φπσο ζπληάρζεθε απφ ηελ Γηεχζπλζε 

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Βφιβεο (ΑΓΑΜ Πξσηνγελνχο Αηηήκαηνο: 20REQ007812597). 

Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο χκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, 

βάζεη ηηκήο γηα ην ζχλνιν ηεο πνζφηεηαο ησλ εηδψλ πξνο πξνκήζεηα. 

Με ηελ ππ’ αξ. 20/2021 (ΑΓΑ: 6ΣΞ2Χ9Χ-ΘΛΟ) απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Βφιβεο, 

ζε ζπλέρεηα ηνπ κε αξ. πξση. 21677/22-12-20 Πξαθηηθνχ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ 

απνθαζίζηεθε: 

α)  ε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ αλσηέξσ δηαγσληζκνχ δηφηη δελ ππνβιήζεθε θακία απνδεθηή 

πξνζθνξά θαη ν ππφςε δηαγσληζκφο απέβε άγνλνο θαη  



       
  

  

β)  ε πξνζθπγή, ζχκθσλα κε ηελ παξ.2α ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν.4412/2016, ζηε δηαδηθαζία κε 

δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε ιφγσ άγνλνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζή 

ηεο, ρσξίο ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηνπ αξρηθνχ δηαγσληζκνχ 

πλεπψο, ν Γήκνο Βφιβεο [Κσδηθφο NUTS: 3 (2013) – EL522] ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξ. 20/2021             

(ΑΓΑ: 6ΣΞ2Χ9Χ-ΘΛΟ) απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηελ αλάζεζε 

ηεο πξνκήζεηαο ηνπ ζέκαηνο κε  πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνχκελε 

δεκνζίεπζε ζχκθσλα κε ηελ παξ.2α ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν.4412/2016, ρσξίο ηξνπνπνίεζε ησλ 

φξσλ ηεο ππ’ αξ. 6/2020 (ΑΓΑΜ: 20PROC007828368 – ΑΓΑ: 6ΡΦ2Χ9Χ-ΑΣΛ) Γηαθήξπμεο θαη ηεο 

ππ’ αξ. 89/2020 (ΑΓΑΜ: 20REQ007812597) κειέηεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ. 

Η παξνχζα ζχκβαζε πεξηιακβάλεηαη ζην Έξγν: «Μνλνπάηηα Πξνζβάζηκνπ Σνπξηζκνχ 

Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο (Pathways of Accessible Heritage Tourism)», κε αθξσλχκην 

«Access2Heritage» ε νπνία έρεη εληαρζεί ζην Πξφγξακκα Δπξσπατθήο Δδαθηθήο πλεξγαζίαο 

«Διιάδα – Βνπιγαξία 2014 – 2020» «Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020» κε βάζε ηελ ππ’ 

αξηζκ. Β2.6c.06/15-12-2017 χκβαζε Δπηρνξήγεζεο  (Subsidy Contract) φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ηζρχεη θαη έρεη ιάβεη θσδηθφ MIS 5018890. Η παξνχζα ζχκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη θαηά 85% 

απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) θαη θαηά 15% απφ 

εζληθνχο πφξνπο κέζσ πηζηψζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ελάξηζ. έξγνπ 

2018ΔΠ20860007, ΑΔΠ 2086). 

Η δαπάλε γηα ηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε ζα θαιπθζεί απφ αλάινγεο πηζηψζεηο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

Οηθνλνκηθνχ Έηνπο 2021 ηνπ Γήκνπ Βφιβεο θαη ζα βαξχλεη ηελ κε Κ.Α. εμφδσλ 02.61.7425.0001 

«Γαπάλεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Access2Heritage INTERREG GR - BG» ζρεηηθή 

πίζησζε, κέζσ ρξεκαηνδφηεζεο. 

Καηφπηλ ηνχηνπ, καλείζηε να καηαθέζεηε, εθφζνλ επηζπκείηε, ηην πποζθοπά ζαρ, κέζα ζε 

ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζην πξσηφθνιιν ηεο ππεξεζίαο (Γηεχζπλζε: ηαπξφο Π.Δ. Θεζζαινλίθεο,              

Σ.Κ. 57014) αλαγξάθνληαο ζηνλ θάθειν «Τπφςε Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ», έωρ ηην 8η Νοεμβπίος 

ηος έηοςρ 2021, ημέπα Γεςηέπα και ώπα 11:00 π.μ., κε βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζηελ ππ’ 

αξ. 89/2020 κειέηε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε γηα φια ηα πξνο 

πξνκήζεηα είδε. 

Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα ειεχζεξε, άκεζε, πιήξε, θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή 

πξφζβαζε κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Γήκνπ (www.dimosvolvis.gr) φπνπ είλαη αλαξηεκέλα, κέζσ ηεο 

ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ΚΗΜΓΗ θαζψο θαη απφ ην Σκήκα Πξνκεζεηψλ ηνπ Γήκνπ θαηά ηηο 

εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. 

Αξκφδηνη γηα πιεξνθνξίεο: Μαξία Καξαγηάλλε θαη Αξγπξψ Καηξαληδή (Σει.: 23973 30220 θαη 30221,               

E-mail: promithies.dimosvolvis@gmail.com). 

Τπνρξεσηηθά, ζηνλ θάθειν πξνζθνξάο πξέπεη λα πεξηέρνληαη φια ηα απαηηνχκελα έγγξαθα θαη 

δηθαηνινγεηηθά φπσο απηά θαζνξίδνληαη κε ζαθήλεηα ζηελ ππ. αξ. 6/2020 Γηαθήξπμε ηνπ Γεκάξρνπ 

Βφιβεο (ΑΓΑΜ: 20PROC007828368 – ΑΓΑ: 6ΡΦ2Χ9Χ-ΑΣΛ) θαη ζηελ ππ’ αξ. 89/2020 κειέηε ηεο 

Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ (ΑΓΑΜ: 20REQ007812597), σο αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο  

παξνχζαο πξφζθιεζεο. 

http://www.dimosvolvis.gr/
mailto:promithies.dimosvolvis@gmail.com


       
  

  

Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ 

Καηαζηήκαηνο ζηνλ ηαπξφ θαη ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Βφιβεο (www.dimosvolvis.gr). 

 

πλεκκέλα: 

1. Η ππ’ αξ. 6/2020 Γηαθήξπμε ηνπ Γεκάξρνπ Βφιβεο (ΑΓΑΜ: 20PROC007828368 – ΑΓΑ: 6ΡΦ2Χ9Χ-ΑΣΛ)  

2. Η ππ’ αξ. 89/2020 κειέηε ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ (ΑΓΑΜ: 20REQ007812597) 

 

 Ο ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ  

 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

 
                                                                                                                                              
ΠΑΝΣΑΕΗΓΖ  ΝΗΚΟΛΑΟ 
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