
                                                                                                            

                                                              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Σάπες 28-11-2019
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                                            Α.Π.:  12139
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Παπαδήμα 2 Σάπες
Ταχ. Κώδικας : 69 300
Τηλ. : 25323 50138
Fax : 25323 50102
E-mail : gd.maroneias-sapon@0873.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της δημοσιότητας στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «  The   А  ncient
Rhodopes     and      Aegean  -  Cultural     Corridor     for     supporting     the     development     of     the     region    (  ARA  -  CC  )» 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη την αριθ. 70/2019 (ΑΔΑ: Ω1Β7ΩΛΥ-9Η4) απόφαση της οικονομικής επιτροπής του
Δήμου Μαρωνείας-Σαπών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για
την ανάδειξη αναδόχου της παροχής υπηρεσιών υποστήριξης της δημοσιότητας στα πλαίσια υλοποίησης
του έργου «The Аncient Rhodopes and  Aegean-Cultural Corridor for supporting the development of the

region  (ARA-CC)»  του Δήμου Μαρωνείας - Σαπών, στα πλαίσια του Προγράμματος  Συνεργασίας
INTERREG V-A “Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020, εκτιμώμενης αξίας 40.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%.

1) Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή:

Δήμος Μαρωνείας - Σαπών, 

Παπαδήμα 2 Σάπες

Ταχ.Κωδ.: 69300 
Τηλ.: 25323 50138
Telefax: 25323 50102
E-mail: gd.maroneias-sapon@0873.syzefxis.gov.gr ,

Ιστοσελίδα: www  .dimosmaroneiassapon.gr 

2) Κωδικός  CPV: 39294100-0  προϊόντα  πληροφόρησης  και  προβολής  και  79952000-2  Υπηρεσίες
εκδηλώσεων

3) Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις του

άρθρου 25 του Ν. 4412/2016 και νόμιμα κατέχουν την άδεια για άσκηση δραστηριότητας συναφή
με το αντικείμενο της παρούσας υπηρεσίας, δύνανται δε να παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης

της σύμβασης.
 4) Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, είτε (α) με κατάθεσή 

τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού, Δήμος Μαρώνειας Σαπών, Δημαρχιακό Κατάστημα, Παπαδήμα 2, Σάπες, 
69300.

είτε (β) με αποστολή, επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή, Δήμος Μαρώνειας Σαπών, Δημαρχιακό 
Κατάστημα, Παπαδήμα 2, Σάπες, 69300.

είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, Δήμος Μαρώνειας Σαπών, Δημαρχιακό 
Κατάστημα, Παπαδήμα 2, Σάπες, 69300.

και οι προθεσμίες υποβολής των προσφορών έχουν ωςεξής:

- Ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.: 28-11-2019 ημέρα Πέμπτη.
- Καταληκτική  ημερομηνία  και  ώρα  υποβολής  προσφορών: 09-12-2019  ημέρα Δευτέρα  και  ώρα

10:00:00.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς.
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5)Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 5 μήνες και μπορεί να παραταθεί εάν 

απαιτηθεί για την ομαλή υποστήριξη της πράξης σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Ν.4412/2016. 

6) Χρηματοδότηση Σύμβασης: Η συνολική εκτιμώμενη αξία  της ανέρχεται στο ποσό των 40,000,00

€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Η Προμήθεια θα βαρύνει τον Κ.Α. : 60-6162.007 εξόδων του

προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών. 
7) Δημοσιεύσεις: Η παρούσα θα δημοσιευθεί σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, τοπική ή της

έδρας  του  νομού  (η  δαπάνη  δημοσίευσης  βαραίνει  τον  ανάδοχο)  και  το  συνολικό  κείμενο  της
διακήρυξης  θα  αναρτηθεί  στο  Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.(www.promitheus.gov.gr)και  στο  portal  του  Δήμου

www.dimosmaroneiassapon.gr.
          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

        ΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
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