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Ο Δήμος Η.Π. Νάουσας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και 
κριτήριο κατακύρωσης την συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας - τιμής, για την ανάδειξη Αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Διοικητικής και Τεχνικής 
Υποστήριξης στο Δήμο Ηρωικής Πόλεως Νάουσας στην υλοποίηση του έργου «Η συμβολή των 
Πολιτισμικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών στον Πολιτισμικό και Δημιουργικό Τουρισμό στην Ευρώπη» 
/ “Cultural and Creative Industries contribution to Cultural and Creative Tourism in Europe” με ακρωνύμιο 
“Cult-CreaTE” που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Interreg Europe», συνολικού ενδεικτικού 
προϋπολογισμού 72.770,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. (Ταξινόμηση κατά  Cpv: 72224000-1). 

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η παροχή υπηρεσιών Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης στο 
Δήμο Ηρωικής Πόλεως Νάουσας στην υλοποίηση του έργου «Η συμβολή των Πολιτισμικών και 
Δημιουργικών Βιομηχανιών στον Πολιτισμικό και Δημιουργικό Τουρισμό στην Ευρώπη»/ “Cultural and 
Creative Industries contribution to Cultural and Creative Tourism in Europe” με ακρωνύμιο “Cult-CreaTE”  
που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Interreg Europe». Η εν λόγω παροχή υπηρεσίας έχει ως στόχο την 
υποστήριξη των υπηρεσιών του δήμου για την υλοποίηση του παραπάνω έργου ακολουθώντας τις οδηγίες 
του προγράμματος INTERREG EUROPE ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες απαιτήσεις 
αφενός του προγράμματος, αφετέρου και στις υποχρεώσεις απέναντι στους υπόλοιπους εταίρους. 

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των αντικειμένων της υπηρεσίας. Ελλιπείς προσφορές ή 
δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Χρόνος ισχύος 
προσφορών: τουλάχιστον έξι (6) μήνες από την ημερομηνία διαγωνισμού. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, στην αίθουσα του Δημοτικού 
Συμβουλίου, στον 2ο όροφο του Δημαρχείου, στην οδό ΔΗΜ. ΒΛΑΧΟΥ 30 (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ), την Δευτέρα  
09/09/2019. Ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 10:00 π.μ. - Καταληκτική ώρα υποβολής προσφορών: 
10:30 π.μ. 

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς 
γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον 
διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και καταληκτική ώρα του διαγωνισμού. 
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα( σύμφωνα με το άρθρο 25,  Ν.4412/2016). 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  
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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. 
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται 
να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς 
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης, 
εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%  επί της συμβατικής αξίας 
προ Φ.Π.Α. (άρθρο 4.1 της διακήρυξης). Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται 
εγγράφως, το αργότερο 6 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται 
εγγράφως. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο δεν εξετάζονται.  
 Η παρούσα  δημοσιεύεται σε μία ημερήσια εφημερίδα, τοπική ή της έδρας του νομού. Οι δαπάνες 
δημοσίευσης της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν, σε κάθε περίπτωση, τον ανάδοχο και 
εισπράττονται κατά την πληρωμή της σύμβασης. Η παρούσα περίληψη Διακήρυξης, αναρτήθηκε στο 
διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/, στην ιστοσελίδα του Δήμου:  www.naoussa.gr, στην 
διαδρομή: Προσκλήσεις-προκηρύξεις και στους πίνακες ανακοινώσεων του Δημαρχείου στη Νάουσα και στα 
δημοτικά καταστήματα της Δ.Ε. Ειρηνούπολης (Τ.Κ. Αγγελοχωρίου) και της Δ.Ε. Ανθεμίων (Τ.Κ. Κοπανού). 
    Η Διακήρυξη και όλα τα τεύχη δυο διαγωνισμού καταχωρήθηκαν στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της 
αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :   www.naoussa.gr  στην διαδρομή: Προσκλήσεις  -προκηρύξεις, 
απ’ όπου παρέχεται πλήρης, ελεύθερη και δωρεάν λήψη,  και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 
 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ 
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