
 

  

  

 
 

 
 

 

 

ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  

για την παροχή τησ υπηρεςίασ: «υμβουλευτικζσ Τπηρεςίεσ Τποςτήριξησ» ςτο πλαίςιο τησ 
πράξησ “Δημιουργική Επανάχρηςη του  κτιρίου Βαςιλά του Δήμου Πάργασ» ςτο πλαίςιο τησ 
πρόςκληςησ «ΔΘΜΙΟΤΡΓΙΚΘ ΕΠΑΝΑΧΡΘΘ ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΑΚΙΝΘΣΘ ΠΕΡΙΟΤΙΑ» του 
Επιχειρηςιακοφ Προγράμματοσ:  «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιςτικότητα και Καινοτομία» 
 

Ο Δήμαρχοσ  Πάργασ 

προκηρφςςει ςυνοπτικό διαγωνιςμό ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρθρου 117 του Ν. 
4412/2016 «Δημόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμηθειών και Τπηρεςιών (προςαρμογή ςτισ Οδηγίεσ 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147Α’/8.8.2016), για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνηςησ τησ 
υπηρεςίασ  με τίτλο: «υμβουλευτικζσ Τπηρεςίεσ Τποςτήριξησ» ςτο πλαίςιο τησ πράξησ 
“Δημιουργική Επανάχρηςη του  κτιρίου Βαςιλά του Δήμου Πάργασ» ςτο πλαίςιο τησ 
πρόςκληςησ «ΔΘΜΙΟΤΡΓΙΚΘ ΕΠΑΝΑΧΡΘΘ ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΑΚΙΝΘΣΘ ΠΕΡΙΟΤΙΑ» του 
Επιχειρηςιακοφ Προγράμματοσ:  «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιςτικότητα και 
Καινοτομία»,ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ πενήντα πζντε χιλιάδων ευρώ (55.000,00 €) 
πλζον ΦΠΑ 24%. 
 
1. Αναθζτουςα Αρχή-τοιχεία επικοινωνίασ: 

Ανακζτουςα αρχι: Διμοσ Πάργασ 
Οδόσ:  Αχζροντοσ 29 
Ταχ.Κωδ.: ΤΚ 48062 Καναλάκι 
Τθλ.: 2684360348 
E-mail: info@dimospargas.gr 
Ιςτοςελίδα: www.dimospargas.gr 
 
2. Πρόςβαςη ςτα ζγγραφα:  

Άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςτθ διεφκυνςθ διαδικτφου 
www.dimospargas.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν επίςθσ να λάβουν γνϊςθ των εγγράφων τθσ 
ςφμβαςθσ από τα γραφεία τθσ Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν Πολ/μίασ & Περιβάλλοντοσ του 
Διμου Πάργασ , οδόσ Αχζροντοσ 12 Καναλάκι, Πλθροφορίεσ κ. Λάηαροσ Θεοδοςιάδθσ, τθλ.: 
2684360348 τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. Μποροφν επίςθσ να λάβουν αντίγραφα αυτϊν με 
δαπάνεσ και φροντίδα τουσ. Ειδικά το ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ χορθγείται υποχρεωτικά 
από τθν Ανακζτουςα Αρχι μζχρι τισ  18.08.2021  θμζρα Τετάρτθ  και για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι 
κάκε οικονομικοφ φορζα ςτο διαγωνιςμό, κα πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να είναι ςφραγιςμζνο 
από τθν Υπθρεςία.  
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3. Κωδικοί CPV:  

79410000-1 Υπθρεςίεσ παροχισ επιχειρθματικϊν ςυμβουλϊν και ςυμβουλϊν ςε κζματα 
διαχείριςθσ. 

79411100-9 Υπθρεςίεσ παροχισ ςυμβουλϊν ςε κζματα ανάπτυξθσ επιχειρθματικϊν 
δραςτθριοτιτων 

 

4. Περιγραφή τησ δημόςιασ ςφμβαςησ:  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι θ παροχι Συμβουλευτικϊν Υπθρεςιϊν Υποςτιριξθσ για τθν 
υλοποίθςθ τθσ πράξθσ “Δθμιουργικι Επανάχρθςθ του  κτιρίου Βαςιλά του Διμου Πάργασ”.  
Ειδικότερα, το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ αφορά ςτθν υλοποίθςθ από τον Ανάδοχο των 
ακόλουκων πακζτων εργαςίασ: 

o Π.Ε. 1  – Συμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ για τθν Παρακολοφκθςθ του Ζργου ςε 
όλθ τθ διάρκεια του 

o Π.Ε. 2  – Συμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ για τθν Παρακολοφκθςθ τθσ 
Συμμόρφωςθσ με το Επιχειρθςιακό Σχζδιο, Δθμιουργίασ Πολιτιςτικισ Ταυτότθτασ  & 
Εξωςτρζφειασ του Πολυδφναμου Πολιτιςτικοφ Κζντρου 

o Π.Ε. 3 - Συμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ για τθν Δθμιουργία των Πακζτων 
Υπθρεςιϊν του Πολυδφναμου Πολιτιςτικοφ Κζντρου 

o Π.Ε. 4 - Συμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ για τθν ενοποίθςθ των τοπικϊν 
πολιτιςτικϊν δράςεων και γεγονότων και τθ δθμιουργία μιασ ενιαίασ τοπικισ πολιτιςτικισ 
ατηζντασ. 

 

5.Διάρκεια  φμβαςησ :  
 

Η διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται μζχρι τθν ολοκλιρωςθ του πράξθσ «Δθμιουργικι Επανάχρθςθ 
του κτιρίου Βαςιλά του Διμου Πάργασ» . 

 
6. Δικαιοφμενοι ςυμμετοχήσ:  
 
 Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν 
οικονομικοί φορείσ (φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι ενϊςεισ), που αςκοφν επαγγελματικι 
δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο των προσ παροχι υπθρεςιϊν,  και που είναι 
εγκατεςτθμζνα ςε: 
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με 
τθν Ζνωςθ Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν 
ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ 
δθμοςίων ςυμβάςεων. 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. 

https://www.contracts.gr/cpv/cc7563ce-953a-4db6-b474-7783936cf981
https://www.contracts.gr/cpv/cc7563ce-953a-4db6-b474-7783936cf981
https://www.contracts.gr/cpv/cc7563ce-953a-4db6-b474-7783936cf981
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Υποχρεοφνται όμωσ να το πράξουν ςε περίπτωςθ επιλογισ, πριν τθν υπογραφι των ςχετικϊν 
ςυμβάςεων ενϊ θ ανακζτουςα αρχι διατθρεί το δικαίωμα να υποχρεϊςει τθν επιλεγείςα 
κοινοπραξία να περιβλθκεί ςυγκεκριμζνθσ νομικισ μορφισ, εάν τθσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ, ςτο 
μζτρο που θ περιβολι αυτισ τθσ νομικισ μορφισ είναι αναγκαία για τθν ορκι εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ 
ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.   

 
7. Παραλαβή προςφορών:  
 
 Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτθν αίκουςα Δθμοτικοφ Συμβουλίου του Δθμαρχιακοφ 
Μεγάρου του Διμου Πάργασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 και τθσ εγκεκριμζνθσ 
προκιρυξθσ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ, την 19.08.2021 , ημζρα Πζμπτη με ϊρα ζναρξθσ 
παραλαβισ προςφορϊν τθν 9:00 π.μ. και ϊρα λιξθσ τθν 10:00 π.μ., ενϊ οι υποβαλλόμενεσ 
προςφορζσ κα είναι ςφραγιςμζνεσ. Μετά τθ λιξθ τθσ παραλαβισ προςφορϊν κα ξεκινιςει θ 
διαδικαςία αποςφράγιςθσ, ενϊπιον τθσ Επιτροπισ διαγωνιςμοφ. 
 
8. Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορών:  
 

 Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για 
διάςτθμα 6 μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

Προςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 
 
9. Γλώςςα ςφνταξησ προςφορών:  
 
 Ελλθνικι 
 
10. Εγγφηςη ςυμμετοχήσ ςτο διαγωνιςμό:  
 
 Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται 
από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, 
που ανζρχεται ςτο ποςό των χιλίων  εκατό (1.100,00€) ευρϊ. 
 
11. Χρηματοδότηςη:  
 

Η χρθματοδότθςθ κα γίνει από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΕΤΠΑ) και 

Εκνικοί πόροι ςτο πλαίςιο του Ε.Π. «Ανταγωνιςτικότθτα Επιχειρθματικότθτα και Καινοτομία», 

*Κωδικόσ MIS 5030409+, μζςω του ΠΔΕ από τθ ΣΑΕ 1551, κωδικόσ εναρίκμου 2019ΣΕ15510021.  
 
12. Ενςτάςεισ:  
 
 Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ 
είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορζα. Για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ, θ ζνςταςθ υποβάλλεται μζχρι 
πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν. Η ζνςταςθ 
υποβάλλεται ενϊπιον τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου. Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ 
ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου 
ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ.  
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13. Κριτήριο ανάθεςησ τησ ςφμβαςησ:  

 Κριτιριο ανάκεςθσ κα είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ Προςφορά  
 

14. Δημοςιεφςεισ:  
 
 Το ςυνολικό κείμενο τθσ διακιρυξθσ αναρτάται ςτο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και 
ςτο site του Διμου www.dimospargas.gr 
 
 
 

     
 

  

Ο Δήμαρχος 
 

 
 

Ζαχαριάς Νικόλαος 
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