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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

του Κέντρου Μέριμνας και Αλληλεγγύης  

Δήμου Κομοτηνής 

με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά βάσει 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής 

1.ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Ν.Π.Δ.Δ .«Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου 

Κομοτηνής» 

 Διεύθυνση : Γρ. Μαρασλή 1, Κομοτηνή , Τ.Κ.: 69133, Κωδικός NUTS: EL513. 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Μαρία Μερέτη , τηλ. Γραφείων: 2531023175, φαξ : 

2531081983, 

 e-mail: pvsdkom@otenet.gr 

2. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩN:  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “Improving Healthcare Access through a 

Personal Health Monitoring System – EHEALTH Monitoring ”» στο πλαίσιο 

υλοποίησης του στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας «INTERREG V-A 

Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020». 

C.P.V.: 79400000-8 (Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και 

συμβουλών σε θέματα διαχείρισης). 

3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός 

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά 

βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής. 





4.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Η δαπάνη έχει προϋπολογισθεί σε 22.580,65 € (χωρίς το 

Φ.Π.Α.24%).  

5.ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Η ισχύς της παρούσας σύμβασης άρχεται από την 

υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη του προγράμματος.  

6.ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση 

συμμετοχής για ποσό που θα καλύπτει το 2,00% επί του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού εκτός Φ.Π.Α., ήτοι των τετρακοσίων πενήντα ένα ευρώ και 

εξήντα ένα λεπτών (451,61€.) .  

7.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι δύνανται να 

εκτελέσουν την εργασία σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και τις κείμενες 

διατάξεις. 

8.ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ: Το πλήρες κείμενο της 

διακήρυξης διατίθεται από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ από την ιστοσελίδα του Δήμου στη 

διεύθυνση http://www.komotini.gr και από την ιστοσελίδα του Ν.Π. www.kemeak.gr  

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο σύμφωνα 

με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 3548/07, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 46 του Ν. 

3801/09, που παρότι έχουν καταργηθεί σύμφωνα με την περ. (35) της παρ.1 του 

άρθρου 377, παραμένουν σε ισχύ με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379 του 

Ν. 4412/2016, όπου ως χρόνος έναρξης ισχύος η 1η Ιανουαρίου 2021. Επιπλέον έχει 

ισχύ η αριθ. 204/2010 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου σύμφωνα με την 

οποία η ρύθμιση του άρθρου 46 του Ν. 3801/2009 αφορά το σύνολο των 

προβλεπόμενων υποχρεωτικών δημοσιεύσεων διαγωνισμών ΟΤΑ Α΄ βαθμού και όχι 

μόνο στις δημοσιεύσεις που προβλέπονται από το Ν. 3548/2007. 

9. ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Η ημερομηνία 

δημοσίευσης του διαγωνισμού στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ορίζεται η 

04/11/2019 η ημερομηνία έναρξης των προσφορών η 05/11/2019 και ώρα 08:00 

π.μ.. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 18/11/2019 και 

ώρα 15:00 μ.μ. Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 22/11/2019 

ώρα 11:00 π.μ. 

10. Ο Α/Α του διαγωνισμού στην βάση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ είναι ο 81339. 

 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

         ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΑΡΑΝΗΣ 
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