
 

 

 

 

 

                   

Λαρίσης 191, Βόλος        
Τ.Κ. 38334        Ημερομ.: 02.06.2020 
ΑΦΜ: 094142930                          Αρ. Πρωτ. : 172   
      

ΑΡ. ΓΕΜΗ : 050680444000 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Επιτροπής Διαχείρισης του Τοπικού  Προγράμματος LEADER/CLLD της ΟΤΔ 
Εταιρία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε (Ε.Α.Π. Α.Ε) – Αναπτυξιακή Α.Ε ΟΤΑ  

 

προκηρύσσει  συνοπτικό  διαγωνισμό,  για  την  ανάθεση  σύμβασης  γενικών  υπηρεσιών  με  κριτήριο 
ανάθεσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  βάσει  της  βέλτιστης  σχέσης 
ποιότητας  –  τιμής  (σύμφωνα  με  τα  άρθρα  86  παρ.  13  και  90  παρ.  4  του  ν.  4412/2016)  για  το  έργο 
«Προβολή Προγράμματος,  Εμψύχωση  Τοπικών Φορέων  και  Ευαισθητοποίηση  του  Κοινού»  στο  πλαίσιο 
του Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD 2014‐2020 «Στρατηγικοί Πυλώνες για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στη 
Μαγνησία  και  τις  Σποράδες»  και  χρηματοδοτείται  από  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση  (Ταμείο  ΕΓΤΑΑ)  και  από 
εθνικούς πόρους προϋπολογισμού 20.000,00 €,  πλέον ΦΠΑ 24%. 

 

1. Αναθέτουσα  Αρχή  ‐  Στοιχεία  επικοινωνίας:  Αναθέτουσα  αρχή:  Εταιρία  Ανάπτυξης  Πηλίου  Α.Ε.  – 
Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α, Οδός: Λαρίσης 191, Τ.Κ. 38334, Βόλος, Τηλ.: 24210 78391‐5, Fax: 24210 78215, E‐
mail: info@eapilio.gr, Ιστοσελίδα: http://www.eapilio.gr 

2. Πρόσβαση  στα  έγγραφα: Άμεση  και  δωρεάν  πρόσβαση  στα  έγγραφα  της  σύμβασης  στη  διεύθυνση 
διαδικτύου http://www.eapilio.gr. Οι  ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης  να λάβουν γνώση  των  εγγράφων 
της σύμβασης από τα γραφεία της EAΠ ΑΕ (Λαρίσης 191) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν 
επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. 

3. Περιγραφή  της  δημόσιας  σύμβασης:  Αντικείμενο  της  σύμβασης  είναι  η  παροχή  ενός  συνόλου 
υπηρεσιών  για  την  υλοποίηση  του  έργου  «Προβολή  Προγράμματος,  Εμψύχωση  Τοπικών  Φορέων  και 
Ευαισθητοποίηση  του  Κοινού»  στο  πλαίσιο  του  Τοπικού  Προγράμματος  LEADER/CLLD  2014‐2020 
«Στρατηγικοί Πυλώνες για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στη Μαγνησία και τις Σποράδες». 

Συγκεκριμένα, ο υποψήφιος Ανάδοχος καλείται: 

 Να  σχεδιάσει  επικοινωνιακή  στρατηγική  με  στόχο  το  πρόγραμμα  να  έχει  την  καλύτερη  δυνατή 
διείσδυση στους δικαιούχους, στους τοπικούς φορείς και στο κοινό μέχρι τη λήξη του. 

 Να προτείνει και να συμφωνήσει με την Αναθέτουσα Αρχή τις ακριβείς τεχνικές προδιαγραφές και 
τους όρους εκτέλεσης των δράσεων. 

 Να δημιουργήσει ταυτότητα για το έργο, ώστε αυτό να αναγνωρίζεται χωρίς να απαιτείται χρόνος 
ανάγνωσης περιεχομένου. 

 Να παράξει ποιοτικό υλικό δημοσιότητας, τόσο ατομικό όσο και γενικού κοινού. 

 Να παράξει ποιοτικό προωθητικό υλικό δημοσιότητας (χρηστικό) για να εντυπωθεί η «εικόνα» του 
τοπικού προγράμματος στη συνείδηση των χρηστών. 

 Να αξιολογήσει το αποτέλεσμα της δημοσιότητας σε σχέση με τους στόχους. 

συνολικού  προϋπολογισμού  24.800.00€  (20.000,00  και  4.800,00  € ΦΠΑ)  για  χρονικό  διάστημα  5  μηνών 
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από την υπογραφή της σύμβασης. 

4. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 

5. Χρόνος  υλοποίησης  έργου  :  Πέντε  (5)  μήνες  από  την  υπογραφή  της  σύμβασης,  με  δυνατότητα 
παράτασης αδαπάνως για τη Α.Α. 

6. Δικαιούμενοι  συμμετοχής: 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. 

Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  προσωρινών  συμπράξεων,  δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.   

Στις  περιπτώσεις  υποβολής  προσφοράς  από  ένωση  οικονομικών  φορέων,  όλα  τα  μέλη  της  ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

7. Παραλαβή προσφορών: Ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών είναι η 22/06/2020 και ώρα 
14.00μμ., στα γραφεία Εταιρία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. – Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α, Οδός: Λαρίσης 191, Τ.Κ. 
38334,  Βόλος.  Η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  μία  ημέρα,  και  κατά  την  ίδια  ώρα,  μετά  τη  καταληκτική 
ημερομηνία παραλαβής των προσφορών, θα αποσφραγίσει τους κυρίως φακέλους και στη συνέχεια, τους 
φακέλους «Δικαιολογητικών συμμετοχής – Τεχνικής προσφοράς».  

8. Χρόνος  ισχύος  προσφορών:  τουλάχιστον  τέσσερις  (4)  μήνες  από  την  επόμενη  της  διενέργειας  του 
διαγωνισμού. 

9. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 

10. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει το Υπομέτρο 19.4 «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και 
την  εμψύχωση»  του  Τοπικού  Προγράμματος  LEADER/CLLD  2014‐2020  «Στρατηγικοί  Πυλώνες  για  τη 
Βιώσιμη Ανάπτυξη στη Μαγνησία και τις Σποράδες» για το έτος 2020. 

11. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής 
της  είναι  πέντε  (5)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της  προσβαλλόμενης  πράξης  στον  ενδιαφερόμενο 
οικονομικό  φορέα.  Για  την  άσκηση  ένστασης  κατά  της  διακήρυξης,  η  ένσταση  υποβάλλεται  μέχρι 
πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Η  ένσταση  υποβάλλεται  ενώπιον  της  αναθέτουσας  αρχής.  H  αναθέτουσα  αρχή  αποφασίζει 
αιτιολογημένα,  κατόπιν  γνωμοδότησης  της  αρμόδιας  Επιτροπής αξιολόγησης  ενστάσεων,  σύμφωνα 
με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την 
άπρακτη  πάροδο  της  οποίας  τεκμαίρεται  η  απόρριψη  της  ένστασης.  Οι  φορείς  ενημερώνονται  για 
την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης . 

12. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) 
και στο site της ΕΑΠ ΑΕ www.eapilio.gr.. 
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Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης του       
               Tοπικού  Προγράμματος LEADER/CLLD 

Παναγιώτης Κουτσάφτης 
 

 


