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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Κεντρική Ένωση Δήμων
Ελλάδος» (Κ.Ε.Δ.Ε.) 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό Διαγωνισμό, προϋπολογισθείσας δαπάνης 50.889,60€ (πενήντα χιλιάδες
οκτακόσια ογδόντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτά) πλέον ΦΠΑ 24% ύψους 16.070,40€ (Δέκα

έξι χιλιάδες εβδομήντα ευρώ και σαράντα λεπτά), δηλαδή συνολικού 66.960,00€ (Εξήντα
Έξι χιλιάδες εννιακόσια εξήντα ευρώ) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016., για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας :
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ

ΕΡΓΟΥ “ Effective Social Integration of Mobile EU Citizens – EnVISION ”»

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται  σε  Εξήντα Έξι  χιλιάδες εννιακόσια εξήντα
ευρώ  (66.960,00€),  συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ  24% και  συγχρηματοδοτείται,  σε
ποσοστό  80%  από  τη  ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  ΚΑΙ  ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ  ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (DGJC) και 20% από ίδιους πόρους.

Οι σχετικοί CPV είναι οι εξής:

79410000-1 (Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα
διαχείρισης)

75112100-5 (Διοικητικές υπηρεσίες σχετιζόμενες με αναπτυξιακά σχέδια)

79342200-5 (Υπηρεσίες προώθησης)

Κωδικός NUTS έδρας αναθέτουσας Αρχής: EL 303

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  από την υπογραφή της σύμβασης έως την 28/12/2021,
που ολοκληρώνεται το έργο ,σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αναλυτική διακήρυξη.



Συνοπτική Περιγραφή φυσικού αντικειμένου της σύμβασης 

Παροχή  υπηρεσιών  υποστήριξης  στη  σχεδίαση  και  υλοποίηση  των  δράσεων  του  έργου
«Effective Social Integration of Mobile EU Citizens – EnVISION» (Αποτελεσματική Κοινωνική
Ένταξη  για  τους μετακινούμενους  Ευρωπαίους  πολίτες)  στο πλαίσιο  του Προγράμματος
Δικαιωμάτων,  Ισότητας  και  Ιθαγένειας   «Rights,  Equality and Citizenship»  της  Γενικής
Διεύθυνσης Δικαιοσύνης και Καταναλωτών (Directorate-General Justice and Consumers) της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Οι  προσφορές  υποβάλλονται,  μέσα  σε  Σφραγισμένο  Φάκελο  στα  γραφεία  της
Αναθέτουσας Αρχής

• Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:  Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019 και
ώρα 12 μμ 

• Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών:  Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019

Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που
έχουν  τα  επαγγελματικά  προσόντα,  την  τεχνογνωσία  και  την  εμπειρία   για  την  άρτια
εκτέλεση της σύμβασης τα οποία δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσας  και
που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

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

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.

Επίσης,  Τα  κριτήρια  αποκλεισμού  και  επιλογής  των  συμμετεχόντων,  προσδιορίζονται
αναλυτικά στο πλήρες κείμενο της διακήρυξης.

Οι  προσφορές  ισχύουν  και  δεσμεύουν  τον  υποψήφιο  ανάδοχο   για  χρονικό  διάστημα
εκατόν  είκοσι  (120)  ημερών,  το  οποίο  υπολογίζεται  από  την  επομένη  της  ημέρας
διενέργειας του διαγωνισμού.

Για  τη  συμμετοχή  στο  εν  λόγω  διαγωνισμό  δεν  απαιτείται  η  προσκόμιση  εγγυητικής
επιστολής συμμετοχής (άρθρο 72 παρ. 1περ. α’ Ν. 4412/16).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία
της ΚΕΔΕ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ.:2132147541). Τα τεύχη του διαγωνισμού
είναι διαθέσιμα από τον επίσημο διαδικτυακό τόπο της ΚΕΔΕ  www.kedke.gr .Περιληπτική
διακήρυξη θα δημοσιευθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
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