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Αντικείµενο ∆ιαγωνισµού: «Υπηρεσίες Τεχνικής και ∆ιοικητικής Υποστήριξης για την 
υλοποίηση ∆ράσεων του Υποέργου του ∆ήµου Μετσόβου στο πλαίσιο της Πράξης µε 
διακριτικό τίτλο “TEMPTING STREETS”» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ε∆ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑ∆Α-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013». 

Πηγή Χρηµατοδότησης: Το Έργο χρηµατοδοτείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007 - 2013, κατά 75% από το 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και κατά 25% από Εθνικούς 
Πόρους. 

Αναθέτουσα Αρχή: ∆ήµος Μετσόβου, ∆ιεύθυνση: Ν. Χ. Αβέρωφ 2, 44200 Μέτσοβο, Τηλ.: 
26563 60308, Φαξ: 26560 41333 

Προϋπολογισµός: 142.000,00€, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%. 

Απαιτούµενες Εγγυήσεις: 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης του Έργου. 

Προθεσµία Παράδοσης Έργου: Έως 31/8/2013, ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ. 

Τύπος ∆ιαγωνισµού – Κριτήρια Ανάθεσης: Ανοιχτός διαγωνισµός µε κριτήριο ανάθεσης 
την πλέον συµφέρουσα (από τεχνική και οικονοµική άποψη) Προσφορά. 

Εναλλακτικές Προσφορές: ∆εν γίνονται δεκτές. 

Ισχύουσα Νοµοθεσία: Ισχύουν οι όροι και οι διατάξεις του N. 3463/2006, του Π.∆. 
28/1980,καθώς και οι λοιπές διατάξεις που αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη. 

Ηµεροµηνία, Ώρα και Τόπος διεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού: Ο ∆ιαγωνισµός θα διεξαχθεί 
στα γραφεία της έδρας του ∆ήµου Μετσόβου, Ν. Χ. Αβέρωφ 2, 44200 Μέτσοβο, στις  
23/10/2012 και ώρα 13:00 µ.µ. ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής. 



∆ικαίωµα Συµµετοχής: ∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό έχουν: (α) Φυσικά ή νοµικά 
πρόσωπα ή Συνεταιρισµοί της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής µε αντικείµενο δραστηριότητας 
την παροχή σχετικών µε το αντικείµενο του Έργου υπηρεσιών, έχουν συσταθεί σύµφωνα 
µε τη νοµοθεσία ενός Κράτους -Μέλους της ΕΕ και έχουν την καταστατική τους έδρα, την 
κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του ΕΟΧ και στο 
εσωτερικό των χωρών που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του 
Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το Ν. 2513/97 
(ΦΕΚ Α/139/27.6.1997), ή από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης µε την 
Ε.Ε., (β) Ενώσεις / Κοινοπραξίες των ανωτέρω που υποβάλλουν κοινή Προσφορά, εφόσον 
πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην παράγραφο «Ελάχιστες Προϋποθέσεις 
Συµµετοχής» της αναλυτικής διακήρυξης. 

Παραλαβή ∆ιακήρυξης: Η διάθεση του Τεύχους της ∆ιακήρυξης γίνεται κατόπιν έγγραφης 
Αίτησης των Υποψηφίων, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από Απόδειξη κατάθεσης ποσού 
30,00€ στην Ταµειακή Υπηρεσία του ∆ήµου Μετσόβου, µε την αιτιολογία «Υπηρεσίες Τεχνικής 
και ∆ιοικητικής Υποστήριξης για την υλοποίηση ∆ράσεων του Υποέργου του ∆ήµου 
Μετσόβου στο πλαίσιο της Πράξης µε διακριτικό τίτλο “TEMPTING STREETS”» ΠΟΥ 
ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ε∆ΑΦΙΚΗΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑ∆Α-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013. Στις Αιτήσεις θα πρέπει απαραίτητα να 
περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία των Υποψηφίων (Επωνυµία, ∆ιεύθυνση, Αριθµό 
Τηλεφώνου, Αριθµό Τηλεοµοιοτυπίας, ∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου, κλπ.). Οι 
Αιτήσεις Παραλαβής των Τευχών της ∆ιακήρυξης παραλαµβάνονται και πρωτοκολλούνται 
από την Αναθέτουσα Αρχή, το αργότερο µέχρι και την τέταρτη (4η) ηµερολογιακή ηµέρα 
πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού και ώρα 14.00 µµ. Οι Υποψήφιοι 
που έχουν υποβάλλει εµπρόθεσµα και έγκυρα, ως ανωτέρω, Αίτηση παραλαβής του 
Τεύχους της ∆ιακήρυξης µπορούν να παραλαµβάνουν (σε έντυπη µόνο µορφή) από την 
εποµένη εργάσιµη ηµέρα της ηµεροµηνίας πρωτοκόλλησης της σχετικής Αίτησής τους και 
από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής το Τεύχος της ∆ιακήρυξης, αυτοπροσώπως ή µέσω 
κατάλληλα εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου τους ή µέσω εξουσιοδοτηµένου για το σκοπό 
αυτό ταχυµεταφορέα (courier), µε χρέωση του παραλήπτη.  

Προθεσµία Υποβολής Προσφορών: 23/10/2012 και ώρα 13:00 µ.µ. (µέχρι την ηµεροµηνία 
και ώρα έναρξης της διενέργειας του ∆ιαγωνισµού, εφόσον υποβάλλονται αυτοπροσώπως 
ή από κατάλληλα εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο, ή ταχυδροµικά ή µε Courier). Τα έντυπα 
των προσφορών πρέπει να είναι συνταγµένα στην Ελληνική γλώσσα. 

Τόπος Υποβολής Προσφορών: ∆ήµος Μετσόβου, Ν. Χ. Αβέρωφ 2, 44200 Μέτσοβο. 
Ισχύς Προσφορών: Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους Προσφέροντες για δύο (2) 
µήνες από την εποµένη ηµέρα της ηµεροµηνίας ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού.  

Μέτσοβο,  10/10/2012 

Για το ∆ήµο Μετσόβου 

Ο ∆ήµαρχος  
Τσοµπίκος Νικόλαος 

 

 


