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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ 

ΤΙΤΛΟ: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ – 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ» 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “INVALOR 101 – A NETWORK FOR JOINT VALORIZATION OF MATERIAL FLOWS 

IN TOURIST AREAS” ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INTERREG V-B, BALKAN 

MEDITERRANEAN 2014-2020, ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΩΣ ΕΤΑΙΡΟΣ 

 

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων 

 

Προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 

κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστη σχέσης ποιότητας – τιμής, για  

την  υπηρεσία  με  τίτλο  «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 

ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ», ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “INVALOR 101 – A NETWORK FOR JOINT VALORIZATION OF 

MATERIAL FLOWS IN TOURIST AREAS”, Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΟΠ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

INTERREG V – B, BALKAN MEDITERRANEAN 2014-2020, ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ Ο 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ, ΩΣ ΕΤΑΙΡΟΣ. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 67.380,00€ (Καθαρή 

αξία: 54.338,71 € + ΦΠΑ 24 % ποσού ύψους 13.041,29€). 

Η υπηρεσία θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα «Interreg V-B, Balkan Mediterranean 

2014-2020»,  βάσει της υπ’ αριθ.  BMP1/2-2/2131/2017 σύμβασης επιδότησης που έχει 

υπογραφεί στις 28/06/2019 μεταξύ της διαχειριστικής αρχής του προγράμματος «Interreg 

V-B, Balkan Mediterranean 2014-2020» και του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του 

Πανεπιστημίου Πατρών, ως κύριος δικαιούχος του έργου Invalor 101 (Project No 2131). 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου διαχείρισης του έργου, 

συντονισμού και υποστήριξης του Δήμου Μεγαρέων, καθώς και η παροχή υπηρεσιών 

δημοσιότητας και επικοινωνίας για το έργο “Invalor 101 - A network for joint valorization of 

material flows in tourist areas”, το οποίο έχει εγκριθεί από το πρόγραμμα “Interreg V-B, 

Balkan Mediterranean 2014-2020”, στον τομέα του Περιβάλλοντος.  Τα καθήκοντα του 

Αναδόχου αφορούν στα κάτωθι πακέτα εργασίας του εν λόγω έργου, στα οποία συμμετέχει 

ο Δήμος Μεγαρέων ως εταίρος, ήτοι: 

• Π.Ε. 1: Διαχείριση Έργου και Συντονισμός, εκτός των Υπηρεσιών Ορκωτού Λογιστή – 

Ελεγκτή 
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• Π.Ε. 2: Επικοινωνία Έργου και Διάχυση 

• Π.Ε. 4: Διαχωρισμένη συλλογή και ανακύκλωση ρεύματος αποβλήτου 

 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV) :  

75100000-7 Υπηρεσίες Διοίκησης 

79411000-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης 

90500000-2 Υπηρεσίες σχετιζόμενες με απορρίμματα και απόβλητα 

90713000-8 Υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών για περιβαλλοντικά θέματα 

72263000-6 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η Τρίτη 18/02/2020 και ώρα 

10:00 π.μ. 

Η αποσφράγιση  των  προσφορών  θα  γίνει  κατά την ημερομηνία διαγωνισμού,  ήτοι  στις 

18/02/2020 ημέρα Τρίτη και  ώρα 10:00 π.μ. 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Η προκήρυξη όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του 

Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο https://et.diavgeia.gov.gr/ 

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).  

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 

διεύθυνση:   https://www.megara.gr 

Η  διενέργεια  του  διαγωνισμού  διέπεται  από  τις  σχετικές  διατάξεις  του  Ν.4412/2016  

[δημόσιες συμβάσεις  έργων,  προμηθειών  και  υπηρεσιών-προσαρμογή  στις  οδηγίες  

2014/24/ΕΕ  και 2014/25/ΕΕ]. 

Δικαίωμα  συμμετοχής  στην διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουνφυσικά  ή  

νομικά  πρόσωπακαι ενώσεις οικονομικών φορέων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

Ο  χρόνος  ισχύος  των  προσφορών  είναι δέκα (10) μήνες  από την επόμενη της 

διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον 

ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τη 

γνωστοποίηση της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα 

Προμηθειών (Κα Ελένη Καστάνη, Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22960 81905). Οι υποψήφιοι 

Ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) 

συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας 

Διακήρυξης μέχρι και την 10/02/2020. Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει ταυτόχρονα και 

συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος, 
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το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την 

υποβολή των Προσφορών. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

 

 

 

                                              ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ 
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