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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

Ο ∆ήµος Σητείας προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες 
προσφορές, σε ευρώ, για την υλοποίηση του Έργου «Τεχνική Βοήθεια του ∆ήµου 
Σητείας», µε κωδ. MIS 374096, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 01 
«Υποστήριξη επιτελικών δοµών, λειτουργιών και δικαιούχων φορέων», του Ε.Π. 
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ», της προγραµµατικής περιόδου «ΕΣΠΑ 
2007 -2013», µε τη συγχρηµατοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµικής άποψης προσφορά. 

 
Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλλουν 

προσφορές, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο µέχρι 
την 28/05/2012, ηµέρα ∆ευτέρα   και ώρα 10:00, στο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ του 
∆ήµου Σητείας. Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και 
ώρα λογίζονται ως εκπρόθεσµες, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται.  
 

Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλουν το φάκελο προσφοράς τους, ιδιοχείρως ή 
αποστέλλοντας τον ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή µέσω Courier στο 
Γραφείο Πρωτοκόλλου του ∆ήµου Σητείας Π. Βαρθολοµαίου 9.Στην περίπτωση της 
ταχυδροµικής αποστολής ο ∆ήµος ουδεµία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το 
περιεχόµενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν. 
 

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στις 28/05/2012, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 
10:00, στο δηµοτικό κατάστηµα του ∆ήµου Σητείας από  Επιτροπή που έχει οριστεί 
µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
 

Αντικείµενο του έργου, σύµφωνα και µε το εγκεκριµένο Τεχνικό ∆ελτίο 
Πράξης, είναι η παροχή τεχνικής υποστήριξης των αρµόδιων υπηρεσιών του ∆ήµου 
Σητείας για την ωρίµανση / υλοποίηση έργων, τα οποία είναι ενταγµένα ή πρόκειται 
να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ. Στόχος είναι η υποστήριξη και η ενίσχυση της διοικητικής 
ικανότητας των υπηρεσιών του ∆ήµου Σητείας στις διαδικασίες ωρίµανσης / 
παρακολούθησης της υλοποίησης των έργων, διασφαλίζοντας την επιτάχυνση της 
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υλοποίησης τους, την ενίσχυση της ποιότητας της διαχείρισης, της παρακολούθησης 
και του αποτελέσµατος της υλοποίησης, και την άµεση απορρόφηση των 
εγκεκριµένων κοινοτικών και εθνικών πόρων. Περισσότερες πληροφορίες για το 
αντικείµενο αναφέρονται στο Παράρτηµα Γ της διακήρυξης και στη µε αριθµό 
11/2012 µελέτη του ∆ήµου Σητείας. 
 
         Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου, ανέρχεται στο ποσό των 50.000,00 
€ συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και των νόµιµων 
κρατήσεων. To έργο εντάχθηκε στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε), στη 
Ε0198 µε κωδικό Πράξης ΣΑ: 2012ΣΕ01980042. Η δαπάνη θα αντιµετωπιστεί µε 
υπάρχουσα πίστωση στον τρέχοντα προϋπολογισµό του ∆ήµου Σητείας, ύψους: 
22.000.00€ (ΚΑ :30-6112.001).  
 
        Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να συµµετάσχει µε µία προσφορά. Κάθε προσφορά 
συνοδεύεται από εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, για ποσό που αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 5% της συνολικού εγκεκριµένου προϋπολογισµού (συµπεριλαµβανοµένου 
του ΦΠΑ). Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο.  
 
 

Η παρούσα απόφαση, τα συνηµµένα παραρτήµατα αυτής και η µελέτη είναι 
αναρτηµένα στον πίνακα ανακοινώσεων και στην επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου 
Σητείας, καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισµού. Περίληψη της προκήρυξης 
δηµοσιεύεται στις εφηµερίδες Νεα Επαρχία (Εβδοµαδιαία τοπική)  και στην 
Εφηµερίδα Ανατολή (Ηµερήσια Εφηµερίδα) Επίσης, το παρόν αναρτάται στο 
∆ιαδίκτυο µε Α∆Α:  
 
 
 
 

 
Ο ∆ήµαρχος Σητείας 

 
                                                                                      

                                                                  Θοδωρής Πατεράκης 
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