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ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 

προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία άνω  των ορίων, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν.4412/16, για τη
σύναψη δημόσιας σύμβασης για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία με τίτλο  «Παροχή
Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την διατύπωση χωρικών  κατευθύνσεων τοπικής ανάπτυξης
και την οργάνωση και εποπτεία των διεργασιών παρακολούθησης του ΤΠΣ κατά τις διατάξεις του
Ν.  4759/2020»με κριτήριο  για  την  ανάθεση  της  σύμβασης  την  πλέον  συμφέρουσας  από
οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την διατύπωση
χωρικών  κατευθύνσεων  τοπικής  ανάπτυξης  και  την  οργάνωση  και  εποπτεία  των  διεργασιών
παρακολούθησης του ΤΠΣ κατά τις διατάξεις του Ν. 4759/2020»

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες  κατατάσσονται  στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων  συμβάσεων  (CPV):  79410000-1  Υπηρεσίες  παροχής  επιχειρηματικών  συμβουλών και
συμβουλών  σε  θέματα  διαχείρισης  79411100-9  Υπηρεσίες  παροχής  συμβουλών  σε  θέματα
ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 250.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ  24  %  (εκτιμώμενη  αξία  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ:  €  310.000,00).  Στο  ανωτέρω  ποσό
δύναται να προστεθεί δικαίωμα προαίρεσης ποσοστού 50% της σύμβασης ήτοι 125.000,00€ χωρίς
ΦΠΑ  (155.000,00€  με  ΦΠΑ)  H  αναθέτουσα  αρχή  τηρεί  το  δικαίωμα  να  αναθέσει  πρόσθετες
υπηρεσίες  στον ανάδοχο,  ασκώντας το δικαίωμα προαίρεσης,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παρ.  1  του άρθρου 132 του ν.  4412/2016.  Η άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης  γίνεται  με
κοινοποίηση  προς  τον  Ανάδοχο  σχετικής  απόφασης  της  αναθέτουσας  αρχής,  στην  οποία
αναφέρεται  το  αντικείμενο  των  πρόσθετων  υπηρεσιών,  η  προθεσμία  εκτέλεσης  και  η
προϋπολογισθείσα δαπάνη, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της
αξίας της αρχικής σύμβασης 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρία (3) έτη με δικαίωμα παράτασης κατά ένα και μισό (1,5)
έτος.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της αναλυτικής  διακήρυξης

Ο  διαγωνισμός  θα  πραγματοποιηθεί  ηλεκτρονικά  με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού

Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης

www.promitheus.gov.gr σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αναλυτική  διακήρυξη. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  η 31/01/2023 και ώρα 13:00

Ημερομηνία αποσφράγισης την 03/02/2023 και ώρα 11:00 π.μ.
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Δικαιώμα Συμμετοχής:

 1. 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 ΣΔΣ41, στο βαθμό που η υπό 

ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 742 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 

συμβάσεων43 . Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές 

σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς 

συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, 

τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν 

λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, 

τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης44 . 2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει 

είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων 

και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή 

για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις 

οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η 

σύμβαση.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Απαιτούμενες Εγγυήσεις: 

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

τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, 

εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00)

Προσφορές: 

Οι  προσφορές  υποβάλλονται  με  βάση  τις  απαιτήσεις  της  Διακήρυξης   Δεν  επιτρέπονται

εναλλακτικές προσφορές. 

Χρόνος ισχύος προσφορών:

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι 

(6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο:

  To πλήρες κείμενο της αναλυτικής Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).   

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρείται ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :

http://www.promitheus.gov.gr, 

 Η παρούσα  περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται  στον Ελληνικό Τοπικό  Τύπο 
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Η περίληψη της Διακήρυξης όπως προβλέπεται στο Νόμο αναρτάται στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο

http://et.diavgeia.  g  ov.gr/   (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  Η  Διακήρυξη   καταχωρείται  επίσης  στο

διαδίκτυο,  στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :   www.tanagra gr  

Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.

Διοικητικές  προσφυγές  –  ενστάσεις  μπορούν  να  ασκηθούν  σύμφωνα  με  τα  αναλυτικά

αναφερόμενα στο άρθ. 3.4 της διακήρυξης

Στοιχεία Επικοινωνίας 

α) Τα  έγγραφα  της  σύμβασης  είναι  διαθέσιμα  για  ελεύθερη,  πλήρη,  άμεση  &  δωρεάν

ηλεκτρονική  πρόσβαση  στην  διεύθυνση  (URL)  :  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

β) Οι  προσφορές  πρέπει  να  υποβάλλονται  ηλεκτρονικά  στην  διεύθυνση  :

www.promitheus.gov.gr 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες, πλήρης και απεριόριστη χρήση των τευχών της σύμβασης  είναι

διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση:  www  .  promitheus  .  gov  .  gr    καθώς και από

την ηλεκτρονική διεύθυνση

του Δήμου www.  tanagra  .  gr  

Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης,

καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη

χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ),

μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

      ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΡΓΑΛΙΑΣ                      
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