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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Ο Δήµαρχος Θέρµης διακηρύσσει Δηµόσιο Ανοικτό ηλεκτρονικό Διαγωνισµό  για την Σύµβαση 

υπηρεσιών µε τίτλο  «Υπηρεσίες  Δηµοσιότητας, Μελετών, παροχής  Συµβούλων, Εκπαίδευσης & 
Αξιολόγησης  της πράξης “ ACTions for the SuppOrt and enhancement of SocIAl 
entrepreneurship at Local level - ACT SOCIAL”  .  
Η κατακύρωση θα γίνει ανά τµήµα υπηρεσιών  της µελέτης (02/2018) µε κριτήριο κατακύρωσης τη 

βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιµής ανά τµήµα. 

Ο συνολικός προϋπολογισµός των υπηρεσιών ανέρχεται ποσό των 196.284,00 € 

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ  24 % (προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: € 158.293,53  ΦΠΑ : 37.990,47). 

Αναλυτικά η σύµβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τµήµατα: 

ΤΜΗΜΑ 1: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ», εκτιµώµενης αξίας 29.516,12  
πλέον ΦΠΑ 7.083,88 

ΤΜΗΜΑ 2: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ», εκτιµώµενης αξίας 67.540,32 πλέον 
ΦΠΑ 16.209,68 

ΤΜΗΜΑ 3: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ», εκτιµώµενης αξίας 57.204,83 
πλέον ΦΠΑ 13.729,17 

ΤΜΗΜΑ 4: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ», εκτιµώµενης αξίας 4.032,26 πλέον ΦΠΑ 

967,74 

Προσφορές υποβάλλονται για είτε για κάθε τµήµα χωριστά είτε για οποιαδήποτε από τα τµήµατα 1-3 

µαζί και χωριστά για το 4ο.Ο µέγιστος αριθµός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που µπορεί να ανατεθεί σε έναν 

προσφέροντα ορίζεται σε τρία τµήµατα και αφορά τα τρία πρώτα τµήµατα. Δεν είναι δυνατή η ανάθεση 

της υπηρεσίας αξιολόγησης του έργου (Τµήµα 4) σε ανάδοχο που θα έχει και την εκτέλεση των λοιπών 

υπηρεσιών/ τµηµάτων. 

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται  από την υπογραφή της σύµβασης µέχρι την ολοκλήρωση της 

πράξης.  

Δικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 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 ΣΔΣ, 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 και εφόσον όλοι οι παραπάνω (α,β,γ,δ) έχουν σχετικό  αντικείµενο αντίστοιχο µε αυτό του 

διαγωνισµού.  

2. Δεν έχουν δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό: 
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α. Αυτοί οι οποίοι στερήθηκαν µε δικαστική απόφαση της ικανότητας να ασκούν το επάγγελµά τους. 

β. Αυτοί οι οποίοι απώλεσαν µε δικαστική απόφαση το δικαίωµα να συνάπτουν συµβάσεις µε τους ΟΤΑ 

ή να συµµετέχουν σε δηµοπρασίες των ΟΤΑ.  

γ. Αυτοί στους οποίους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισµού από τις προµήθειες του δηµόσιου τοµέα ή 

από τις προµήθειες του Δήµου , εφόσον αυτή βρίσκεται σε ισχύ και όλα όσα σχετικά αναφέρονται στο 

άρθρο 2.2.3 της διακήρυξης.  

3. Σε περίπτωση µετασχηµατισµού επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισµού, η νέα 

επιχείρηση που υπεισέρχεται στα δικαιώµατα και στις υποχρεώσεις της προηγούµενης, υποχρεούται να 

γνωστοποιήσει στην υπηρεσία την επελθούσα µεταβολή και να προσκοµίσει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, 

προκειµένου να κριθεί εάν και αυτή συγκεντρώνει τις τυπικές προϋποθέσεις συµµετοχής στο διαγωνισµό. 

Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για διάστηµα δέκα (10) 

µηνών από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού.  

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόµενο απορρίπτεται. 

Αρµόδιος φορέας για τις διαδικασίες προσφυγής 

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 

Στοιχεία επικοινωνίας ΑΕΠΠ 

Τηλέφωνo: 213 214 12 16 

e-mail: aepp@aepp-procurement.gr 

Διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης. 

http://www.aepp-procurement.gr/ 

Η διενέργεια της εκτέλεσης των υπηρεσιών εγκρίθηκε µε την υπ αριθµ 59/2018 απόφαση του 

Δηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. Οι όροι διακήρυξης εγκρίθηκαν µε την υπ αριθµ 168/2018 απόφαση 

της Οικονοµικής Επιτροπής του Δήµου. 

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 

Δηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

συστήµατος. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ηµεροµηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών η 

23/03/2018 και ώρα 08.00:00 π.µ. 

Καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής προσφορών η 13/04/2018 και ώρα 15:00:00 

Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, κατατίθεται από τους 

συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συµµετοχής, όπως αποτυπώνεται 

στον πίνακα που ακολουθεί: 

Α/Α Περιγραφή    Τµήµατος Εγγυητική Επιστολή συµµετοχής  

Τµήµα  1 Υπηρεσίες προβολής & Δηµοσιότητας 590,32€                                  

Τµήµα 2 Υπηρεσίες Μελετών και Συµβούλων 1.350,81€                                 

Τµήµα 3 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης 1.144,10€                                   

Τµήµα 4 Υπηρεσίες Αξιολόγησης έργου 80,65€                                         

    Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - 

µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της ΣΔΣ και έχουν, 

σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 
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Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων µε 

παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο 

παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα 

που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση 

οικονοµικό φορέα. 

Εφόσον κάποιος συµµετέχων στο διαγωνισµό υποβάλλει προσφορά για µια ή περισσότερες οµάδες των 

υπηρεσιών αλλά όχι για όλα τα τµήµατα,  µπορεί να υποβάλλει αντίστοιχα και εγγύηση συµµετοχής 

ποσοστού 2% επί της προεκτιµώµενης από την υπηρεσία δαπάνης, εκτός ΦΠΑ από την υπηρεσία 

δαπάνης, για  το τµήµα ή το σύνολο των τµηµάτων για τα οποία υποβάλει προσφορά και συµµετέχει στο 

διαγωνισµό. 

Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ηµερών, µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς που ζητά η διακήρυξη (ήτοι µέχρι 16/03/2019). 

Περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευτεί στον Εθνικό Τύπο όπως ορίζει ο νόµος.  

Η διακήρυξη και η µελέτη θα αναρτηθούν στο ΕΣΗΔΗΣ. Κωδικός NUTS GR 122. 

Η  διακήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στον ιστότοπο, http://et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 

Περίληψη της διακήρυξης  θα αναρτηθεί σε εµφανές µέρος του Δήµου Θέρµης, ενώ ολόκληρη η 

διακήρυξη θα αποσταλεί σε επιµελητήρια, συνδέσµους, επίσης θα διατίθεται η διακήρυξη και τα λοιπά 

τεύχη του διαγωνισµού (µελέτη, τεχνική έκθεση, τεχνικές προδιαγραφές- όροι και προϋπολογισµός,) 

από το διαδίκτυο στην επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου θέρµης, στη διεύθυνση: www.thermi.gov.gr 

(Ενηµέρωση – Διακηρύξεις). 

Συµπληρωµατικές πληροφορίες – διευκρινίσεις επί των εγγράφων του διαγωνισµού : 

Τα σχετικά αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά µόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω της 

Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών 

πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται µόνο από εγγεγραµµένους  στο σύστηµα οικονοµικούς 

φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και 

κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήµατα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από 

επισυναπτόµενο ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή αρχείου .pdf, µε το κείµενο των ερωτηµάτων, το οποίο 

υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων που 

υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά 

υπογεγραµµένο, δεν εξετάζονται. 

Εφόσον ζητηθούν εµπρόθεσµα συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικές µε τα έγγραφα του 

διαγωνισµού, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία 

υποβολής προσφοράς. Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες αποστέλλονται το αργότερο τέσσερις (4) 

ηµέρες από τη λήψη της αίτησης. 

Στοιχεία αρµοδίων υπαλλήλων: 

Αθανάσιος Κολοκυθάς, τηλέφωνο 2310-478029, fax 2310 478039, e mail: 

s.kolokythas@thermi.gov.gr 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 


