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ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ∆ήµαρχος Πωγωνίου
Έχοντας υπόψη:
τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε µε την
παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07
τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 του Ν.3852/10
την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
του Π.∆. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης»
του Π.∆. 60/2007
την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση
Υπουργού Οικονοµικών µε την οποία αναπροσαρµόζονται τα ποσά για τη σύναψη
δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή
εκτέλεση έργων
την υπ’ αριθµ. 14023/ΕΥΘΥ521-31/03/2010 (ΦΕΚ 415 12/4/2010 Τ.Β)
Υπουργική Απόφαση ∆ιαχείριση Συστήµατος και Ελέγχου των Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων του στόχου 3 «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»
την υπ’ αρίθµ. 38411/ΕΥΘΥ1836-07/02-2011 (ΦΕΚ 2285/13-10-2011 Τ.Β)
Υπουργική Απόφαση Τροποποίησης της υπ’ αριθµ. 14023/ΕΥΘΥ521/31-2-2010 (ΦΕΚ
415 12/4/2010 Τ.Β) Υπουργική Απόφαση ∆ιαχείριση Συστήµατος και Ελέγχου των
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του στόχου 3 «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»
Την από Νο Α.1-Α.1-15/27-11-2012 υπογεγραµµένη Σύµβαση Επιχορήγησης
(Subsidy Contract) του έργου «Παροχή υπηρεσιών υλικών για την υλοποίηση του
έργου: “Promote Indigenous development by enhancing local Branding through
primary, secondary and tertiary economic sector Clusters and Innovation
Nodes”», µε το ακρωνύµιο “BrandINode” στα πλαίσια του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος “Greece – Albania” IPA Cross-Border Programme 2007 – 2013”
Την υπ’ αριθµ. 133/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (Α∆Α: ΒΕΖΛΩ1ΩΚΓ9), περί αναµόρφωσης του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2013 και την
εγγραφή ποσού 45.000,00€ σε νέο ΚΑ Εξόδων 15-6162.007 µε τίτλο: «Υπηρεσίες
προώθησης ενδογενούς ανάπτυξης προγράµµατος INTERREG Ελλάδα – Αλβανία
2007-2014 “BrandINote”» µε τη µεταφορά του ποσού από το αποθεµατικό (Κ.Α. 9111)
Την υπ’ αριθµ. 245/2013 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί έγκρισης της
µελέτης µε τίτλο «Promote Indigenous development by enhancing local Branding
through primary, secondary and tertiary economic sector Clusters and Innovation
Nodes – Αρχιτεκτονική µελέτη για τη δηµιουργία κόµβου τοπικών παραδοσιακών
προϊόντων σε κτίριο στο Χάνι ∆ελβινακίου»

Την υπ’ αριθµ. 30/2013 µελέτη µε τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την
υλοποίηση του έργου: “Promote Indigenous development by enhancing local
Branding through primary, secondary and tertiary economic sector Clusters
and Innovation Nodes”», µε το ακρωνύµιο “BrandINode” στα πλαίσια του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος
“Greece – Albania” IPA Cross-Border
Programme 2007 – 2013”
Την υπ’ αριθµ. 170/2013 απόφαση (Α∆Α: ΒΛ1ΕΩ1Ω-ΘΡΗ) της οικονοµικής
επιτροπής για την έγκριση της υπ’ αριθµ. 30/2013 µελέτης, των όρων
διακήρυξης του διαγωνισµού και την έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη
διενέργεια του παρόντος διαγωνισµού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Προκηρύσσουµε πρόχειρο διαγωνισµό µε τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την
υλοποίηση δράσεων πληροφόρησης- δηµοσιότητας και διασυνοριακής θέσµισης του
έργου «Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου: “Promote Indigenous
development by enhancing local Branding through primary, secondary and tertiary
economic sector Clusters and Innovation Nodes”», µε το ακρωνύµιο “BrandINode”
στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος “Greece – Albania” IPA Cross-Border
Programme 2007 – 2013” µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από τεχνοοικονοµική
άποψη προσφορά, προϋπολογισµού 45.000,00ευρώ µε το ΦΠΑ, σύµφωνα µε το
συνηµµένο τεύχος προδιαγραφών. O πρόχειρος διαγωνισµός αποτελεί συνοπτική
διαδικασία κατάθεσης, αξιολόγησης προσφορών και κατακύρωσης σε Ανάδοχο.
2. Οι γενικοί και ειδικοί όροι της παρούσας προκήρυξης περιγράφονται αναλυτικά στο
επισυναπτόµενο Τεύχος Προκήρυξης Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού και στα παραρτήµατα
αυτού τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας.
3. Ηµεροµηνία λήξης υποβολής των προσφορών, ορίζεται η 04/12/2013, ηµέρα
Τετάρτη και ώρα 10:00’ στα γραφεία του ∆ήµου Πωγωνίου, Καλπάκι, 440 04.
Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα θα είναι
εκπρόθεσµες και δεν θα παραλαµβάνονται.
4. Οι υποβαλλόµενες στο διαγωνισµό προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους
προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120) ηµέρες, προθεσµία που αρχίζει από την
εποµένη της ηµέρας κατάθεσης των προσφορών.
∆ικαίωµα 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 ∆ηµοσίων 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 Σ∆Σ, ή σε
τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συµφωνίες µε την ΕΕ και που
ασχολούνται νόµιµα στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό µε την παροχή υπηρεσιών
σχετικών µε το αντικείµενο του παρόντος διαγωνισµού. ∆ικαίωµα 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 Σ∆Σ 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 την παροχή
υπηρεσιών σχετικών µε το αντικείµενο του παρόντος διαγωνισµού.

5. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. Έργο της
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού θα είναι: η παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των
προσφορών καθώς και η εξέταση των ενστάσεων.
Η κατακύρωση των
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού θα γίνει από την Οικονοµική Επιτροπή.
6. Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να υποβάλλουν Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής στο
διαγωνισµό, ποσού ίσου µε το 5% του προϋπολογισµού του έργου,
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., δηλαδή ποσού δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα
ευρώ και µηδέν λεπτών (2.250,00 €)
Κάθε θέµα ή αναγκαία λεπτοµέρεια σχετικά µε τον παρόντα διαγωνισµό περιγράφεται
και αναλύεται στην προκήρυξη του διαγωνισµού µε τα παραρτήµατα αυτής, που
παρατίθεται σε συνέχεια της παρούσας απόφασης, επισυναπτόµενη και αποτελούσα
αναπόσπαστο τµήµα της.

Ο ∆ήµαρχος
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