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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 

 
  Προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 και κριτήριο κατακύρωσης την τεχνικοοικονομικά  συμφερότερη  
προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Υλοποίηση της πράξης Bee-conomy 
- ΥΠ.3-Δράσεις υποστήριξης και ανάπτυξης της οικονομίας των προϊόντων μέλισσας» το οποίο αποτελεί 
υποέργο της πράξης με τίτλο “Support and Development of the Bee-Products' Economy in the cross-border 
area” με ακρωνύμιο “BEE-CONOMY”, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής 
Συνεργασίας IPA Ελλάδα – πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013. 
1. Προϋπολογισμός:   97.609,76 € χωρίς ΦΠΑ  (120.060,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 
2. Αντικείμενο: Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών με 
τίτλο «Υλοποίηση της πράξης Bee-conomy-ΥΠ.3-Δράσεις υποστήριξης και ανάπτυξης της οικονομίας των 
προϊόντων μέλισσας». Πρόκειται για το 3ο Υποέργο της πράξης “Support and Development of the Bee-
Products' Economy in the cross-border area” με ακρωνύμιο “BEE-CONOMY”, η οποία είναι ενταγμένη στο 
Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα - πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 
2007-2013».  
3. Διαδικασία: Ηλεκτρονικός δημόσιος ανοιχτός διαγωνισμός, με κριτήριο κατοχύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα (από τεχνική και οικονομική άποψη) προσφορά. 
     Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.  
4. Δικαίωμα συμμετοχής:  Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
(ημεδαπά ή αλλοδαπά), συνεταιρισμοί και ενώσεις, κοινοπραξίες , που  υποβάλλουν κοινή προσφορά 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις που τίθενται στη Διακήρυξη. 
5. Εγγύηση Συμμετοχής: ανέρχεται σε ποσοστό  2%  επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 
(χωρίς ΦΠΑ) του προκηρυσσόμενου Έργου, δηλαδή στο ποσό  1.952,20 €. 
6. Κριτήριο Κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα (από τεχνική και οικονομική άποψη) Προσφορά. 
7. Χρηματοδότηση: Συγχρηματοδότηση κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) και κατά 25% από εθνικούς πόρους της Ελλάδας. 
8. Λήξη Έργου: Η λήξη του έργου είναι η 26/07/ 2016. Τα επιμέρους παραδοτέα πρέπει να υλοποιούνται 
σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του Έργου. Το χρονοδιάγραμμα μπορεί να τροποποιηθεί 
μετά από υπόδειξη της αναθέτουσας αρχής. 
9. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:   13/01/2016 & ώρα 23:59:59 μ.μ 
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Τηλέφωνο: 2384350291,  FAX: 23843 21226 
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10. Πληροφορίες: Στο σύνολο των τευχών του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν 
πρόσβαση   μέσω  της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr     κ α ι   της ιστοσελίδας του Δήμου 
Αλμωπίας  www.dimosalmopias.gov.gr .  Πληροφορίες στα τηλ. 23843 50291, 71 & 73.                                                                     
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