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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

«Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. - 

Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου "Smart Rural Entrepreneurship" 

και ακρωνύμιο “SmartRural”, που έχει ενταχθεί στο διακρατικό Πρόγραμμα «Βαλκανικής 

Μεσογείου» (Balkan- Mediterranean) της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020», 

προϋπολογισμού 88.800,00€ (πλέον Φ.Π.Α.) και 110.112,00€ (με Φ.Π.Α.) 

1.  Η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. - Αναπτυξιακή Ανώνυμη 

Εταιρεία ΟΤΑ» προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (κάτω των ορίων), μέσω 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για την ανάθεση της σύμβασης «ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. - 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ "SMART RURAL 

ENTREPRENEURSHIP" ΚΑΙ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ “SMARTRURAL”, ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ 

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ» (BALKAN- MEDITERRANEAN) ΤΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020», με εκτιμώμενη συνολική αξία 110.112,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

Η παρούσα σύμβαση αποτελείται από ένα τμήμα και περιλαμβάνει τα κάτωθι παραδοτέα:  
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Π.Ε.  Παραδοτέο 
Προϋπολογισμός 

€ (χωρίς ΦΠΑ) 

Προϋπολογισμός 

€ (με ΦΠΑ) 

1 
1.1.3  Διαχείριση, Συντονισμός και Διοίκηση 

Έργου 
4.500,00 € 5.580,00 € 

1 
1.1.4 Αξιολόγηση των Δραστηριοτήτων 

Διαχείρισης του Έργου  
1.500,00 € 1.860,00 € 

2 2.1.3 Εκδηλώσεις 8.000,00 € 9.920,00 € 

3 3.1.1 Μελέτη  14.000,00 € 17.360,00 € 

3 

3.1.3 Ολοκληρωμένο Σύστημα Γεωγραφικών 

Πληροφοριών και Σύστημα Υποστήριξης 

Λήψης Αποφάσεων (ΓΣΠ και ΣΥΑ)  

25.000,00 € 31.000,00 € 

4 
4.1.1 Οδηγός Ανάπτυξης Επιχειρήσεων 

SmartRural  
20.000,00 € 24.800,00 € 

5 
5.1.4 Υποστηρικτικές Υπηρεσίες των Κέντρων 

SmartRural  
5.800,00 € 7.192,00 € 

5 5.1.5 Εργαστήρια  10.000,00 € 12.400,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ: 88.800,00 € 110.112,00 € 

 

CPV: [72224000-1 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων] 

Κωδικός ΝUTS: EL 531 

2. Η παρούσα προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης 

καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, 

όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε 

Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 80372. Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα 

της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.anko.gr στην διαδρομή : Ενημέρωση – Νέα & 

Ανακοινώσεις ► Διαγωνισμοί, στις 08/10/2019. 

3.  Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι το αργότερο έξι (6) ημερολογιακές ημέρες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται 

στο άρθρο 2.1.3 της Διακήρυξης του διαγωνισμού, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους 

προσφέροντες, που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, συμπληρωματικές 

πληροφορίες, σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο τέσσερις (4) ημερολογιακές 

ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 
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4. Ο Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί είναι: αναπτυξιακή ανώνυμη 

εταιρεία ΟΤΑ και αποτελεί μη Κεντρική Αναθέτουσα Αρχή και Νομικό Πρόσωπο εκτός Γενικής 

Κυβέρνησης. 

5. Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δεν ανατίθεται από 

κεντρική αρχή αγορών. 

6. Ο Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός και η επιλογή Αναδόχου θα γίνουν σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α') Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

7. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την 

ηλεκτρονική υποβολή, προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα 

αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής. 

8. ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών, γίνεται δεκτή. 

9. Για το χρόνο ισχύος προσφορών, κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα 

στον διαγωνισμό, κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών, 

από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

10. Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 29/10/2019, 

ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 

Προσφορά»  την 4η εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία προσφορών 

και ώρα 12:30 μετά μεσημβρίας. 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την 

ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή. 

11. Ο προσφέρων δηλώνει το συνολικό τίμημα σε ευρώ για όλα τα παραδοτέα, σύμφωνα με το 

υπόδειγμα του παραρτήματος V της διακήρυξης. 

12. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 

εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 



 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Ε  
                    – Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. 
                             Aρ. Μ.Α.Ε. 10956/56/Β/8623 – Γ.Ε.ΜΗ. 121860536000  
 

 

Φον Καραγιάννη 1-3, 50100 Κοζάνη 

� +30-24610-24022   FAX: +30-24610-38628   e-mail: anko@anko.gr  • www.anko.gr  

 
[ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_2019_6.docx] - Σελ. 4/5 
 
 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση (γ) της παρούσας παραγράφου και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων. 

13. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 

Οι ενώσεις Οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 

και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του Ν. 4412/2016. 

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω Ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 

υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή 

πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού 

μητρώου για την ένωση (π.χ. Κοινοπραξία). 

14. H σύμβαση χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Βαλκανικής Μεσογείου» (Balkan- 

Mediterranean) της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020» και από Πιστώσεις του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου ΠΔΕ 2017ΕΠ60560002 της ΣΑΕΠ 

605/6). Η δαπάνη για την εν  λόγω σύμβαση βαρύνει τη σχετική πίστωση του προϋπολογισμού 

των οικονομικών ετών 2019- 2020 της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.. Η σύμβαση 

περιλαμβάνεται στο Υποέργο Νο 1 της Πράξης: «Smart Rural Entrepreneurship», αποδοθείσα 

στην Ελληνική γλώσσα «Έξυπνη Αγροτική Επιχειρηματικότητα», με ακρωνύμιο SmartRural, η 

οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας «Interreg V-B “Balkan - 

Mediterranean 2014-2020”» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. ΒMP1/1.1/2612/2017 

(Σύμβαση Χρηματοδότησης - Subsidy Contract) μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής του 

Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-B “Balkan - Mediterranean 2014-2020” και της 

Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. και την προσθήκη 1 αυτής (Addendum 1), και έχει λάβει 

κωδικό MIS 5017543. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

[Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.)] και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

15. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς 

φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής 

συμμετοχής, ύψους 2% επί του προϋπολογισμού, χωρίς Φ.Π.Α., ανέρχεται δηλαδή στο ποσό των 

χιλίων επτακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ (1776 ευρώ) και ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) 

ημερολογιακών ημερών, μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Ο χρόνος ισχύος των 

προσφορών είναι για έξι (6) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού (άρθρο 97 
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του Ν.4412/16). Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής 

περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών 

φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

16. Λόγοι αποκλεισμού ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/16 και το άρθρο 2.2 της 

διακήρυξης. 

17. Ισχύουν κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 2.2 της διακήρυξης  καθώς και 

κριτήρια ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 2.3 της διακήρυξης. 

18. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές. 

19. Θα πρέπει να κατατεθεί, επίσης, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). 

20. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λήγει στις 31/07/2020. Υπάρχει η δυνατότητα 

παράτασης εφόσον παραταθεί η διάρκεια του έργου SmartRural με την σύμφωνη γνώμη της 

ΔΑ/ΚΓ. 

21. Τυχόν προδικαστικές προσφυγές / προσωρινή δικαστική προστασία μπορούν να υποβληθούν 

σύμφωνα με το άρθρο 3.4 της διακήρυξης. 

22. Με την υπ’ αρ 9/2019 (07-10-2019) απόφαση του Προέδρου & Δ/ντα Συμβούλου της 

Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ «Ορισμός Μελών Επιτροπών για το έτος 2019», 

ορίστηκε η «Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών / Αξιολόγησης Δημοσίων Συμβάσεων 

Προμηθειών & Παροχής Γενικών Υπηρεσιών». 

23. Με την υπ'αριθμ. 34/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Δυτικής 

Μακεδονίας Α.Ε., εγκρίθηκε η δαπάνη συνολικού ποσού 88.800,00 € πλέον Φ.Π.Α., η διενέργεια 

του διαγωνισμού, καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης,  έγκριθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης και 

ορίστηκε η Επιτροπή Παρακoλούθησης και Παραλαβής. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα 

εγκριθεί επίσης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ. 

24. Η Προκήρυξη δημοσιεύεται στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με 

το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 και στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – 

ΑΝΚΟ www.anko.gr σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας. 

Για την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. 

   

Γεώργιος Κασαπίδης 

Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δνων Σύμβουλος 


