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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Ασπράγγελοι, 20-11-2019 
 
Αρ. Πρωτ.:      10865 

                       ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΤΙΜΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

 «Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης Παραδοτέων 1.2.2, 1.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 
3.2.1, 4.2.3 στο πλαίσια του έργου «Innovative actions towards the 

exploitation of pharmaceutical plants in the cross-border region of Epirus-
Albania» – με ακρωνύμιο “HERBINNO” (INTERREG - IPA CBC GREECE – 

ALBANIA 2014 - 2020)» 

                                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ   

     Προκηρύσσει τη διενέργεια ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με σφραγισμένες 
προσφορές και  κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής-ποιότητας  για την ανάδειξη αναδόχου στο 
σύνολο των υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης Παραδοτέων 
1.2.2, 1.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 3.2.1, 4.2.3 στο πλαίσια του έργου «Innovative 
actions towards the exploitation of pharmaceutical plants in the cross-
border region of Epirus-Albania» – με ακρωνύμιο “HERBINNO” (INTERREG 
- IPA CBC GREECE – ALBANIA 2014 - 2020)», προϋπολογισμού 40.500 € 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα με την εγκεκριμένη  μελέτη. CPV 
85312320-8, 22462000-6, 79952000-2, 79951000-5 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ζαγορίου 

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. 

NUTS:EL543 

Οδός: Ασπράγγελοι  

Ταχ.Κωδ.:44007 

Τηλ.: 2653360331 

Telefax: 2653360334 

E-mail: m.filippou@1259.syzefxis.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.zagori.gov.gr 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της 

σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.zagori.gov.gr Οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο 
της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. 

http://www.zagori.gov.gr/
http://www.zagori.gov.gr/


                
 

Σελίδα 2 
 

 
3. Δικαιούμενοι Συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά 

ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που είναι εγκατεστημένα στα 
κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη-μέλη της Συμφωνίας για τον 
Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη-μέλη που έχουν υπογράψει την 
Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η 
οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139 Α΄), υπό τον όρο 
ότι η σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει 
ευρωπαϊκές συμφωνίες με την ΕΕ και που ασχολούνται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο 
Εξωτερικό με αντικείμενο σχετικό του παρόντος διαγωνισμού. Δικαίωμα 
συμμετοχής έχουν επίσης τα νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί με την 
νομοθεσία κράτους-μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή κράτους-μέλους που έχει 
υπογράψει την ΣΔΣ ή τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με 
την ΕΕ και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή 
την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών και που 
απασχολούνται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με αντικείμενο σχετικό του 
παρόντος διαγωνισμού. 

4. Παραλαβή προσφορών Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο  Δημαρχείο 
Ασπραγγέλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την  10/12/2019 
ημέρα Τρίτη  . Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 10.00 π.μ και η ώρα 
λήξης 10.30π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η 
διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού 
 

5. Γλώσσα σύνταξης  προσφορών: Ελληνική  
 

6. Χρόνος ισχύος προσφορών Οι προσφορές στο σύνολό τους, ισχύουν και 
δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για τουλάχιστον έξι (6) μήνες από την επόμενη 
της καταληκτικής ημερομηνίας  κατάθεσης των προσφορών. 
 

7. Χρηματοδότηση  Η Υπηρεσία χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ιnterreg –
IRA CBC GREECE – ALBANIA 2014-2020. Είναι γραμμένο στον Προϋπολογισμό 
του Δήμου στον Κ.Α. Ε. Α-428 

8.  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 έξι  (6) ημέρες πριν 
από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται 
ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης 
ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου 
υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης 
αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ 

9. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ   
και  στο site του Δήμου www.zagori.gov.gr  

Ο Δήμαρχος Ζαγορίου 
 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΚΟΥΒΕΛΟΣ  

http://www.zagori.gov.gr/
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