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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΩΝ 

 

1. Αναθέτουσα Αρχή. 

Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε., οδός Μυλλέρου 73-77, Αθήνα, 
Τ.Κ. 10436, τηλ. 2131320600, φαξ 2131320666, ιστοσελίδα www.eetaa.gr (εφεξής 
Ε.Ε.Τ.Α.Α.). 

2. α) Επαναπροκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών εκπόνησης μελέτης 
για τη μεταφορά ευρωπαϊκής εμπειρίας σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας ∆ήμων, 
σύμφωνα με τα νέα δεδομένα που δημιουργήθηκαν από το ν. 3852/2010. 

β) Σύμβαση για την ανάθεση υπηρεσιών εκπόνησης μελέτης για τη μεταφορά ευρωπαϊκής 
εμπειρίας σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας ∆ήμων. 

3. Περιγραφή του αντικειμένου. 

Το Έργο θα περιλαμβάνει: (α) Τρεις (3) εκθέσεις, μία (1) για κάθε χώρα που θα εξεταστεί, στις 
οποίες θα παρουσιάζονται: i. Η οργάνωση των υπηρεσιών δύο (2) δήμων της κάθε χώρας. ii. 
Ενδο-δημοτική αποκέντρωση υπηρεσιών. iii. ∆ιαδημοτική συνεργασία. iv. ∆ιαδικασίες λήψης 
αποφάσεων στους δύο (2) δήμους της κάθε χώρας και συμμετοχή του υπηρεσιακού 
μηχανισμού. v. Μορφή και περιεχόμενο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους δύο (2) 
δήμους της κάθε χώρας. (β) Μία (1) έκθεση με συμπεράσματα και προτάσεις για τις 
δυνατότητες εφαρμογής των προηγουμένων στους ελληνικούς ∆ήμους. 

Το αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί το Υποέργο 4 της Πράξης «ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ∆ΟΜΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΤΩΝ ΝΕΩΝ ∆ΗΜΩΝ», η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«∆ιοικητική Μεταρρύθμιση 2007 – 2013» του ΕΣΠΑ, με κωδικό Πράξης ΟΠΣ 296519, και 
συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και πόρους της Ε.Ε. (Ε.Κ.Τ.), από τη Σ.Α.Ε. 355/8 
με κωδικό Πράξης Σ.Α. 2010ΣΕ35580203 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

4. Προϋπολογισμός. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται και δεν θα ξεπεράσει το ποσό των είκοσι εννέα 
χιλιάδων διακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών του ευρώ (€ 29.268,29), χωρίς 
Φ.Π.Α., ή των τριάντα έξι χιλιάδων ευρώ (€ 36.000,00), με Φ.Π.Α.. 

5. Διάρκεια σύμβασης. 

Η Σύμβαση θα έχει διάρκεια τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της. 

6. Διαδικασία ανάθεσης, διαδικασία αξιολόγησης και κριτήρια επιλογής του αναδόχου. 

Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος προκήρυξης. 

7. Ουσιαστικά και τυπικά προσόντα των υποψηφίων. 

Όπως αναφέρονται στο τεύχος προκήρυξης. 

8. Τόπος παροχής υπηρεσιών. 

http://www.eetaa.gr/
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Ο Ανάδοχος θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στην έδρα του. Για τις ανάγκες του Έργου ο 
Ανάδοχος δύναται να πραγματοποιήσει επισκέψεις στους ∆ήμους των ευρωπαϊκών χωρών που 
θα μελετηθούν. Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. δύναται να ζητήσει από τον Ανάδοχο και αυτός υποχρεούται να 
παρέχει μέρος ή το σύνολο των απαιτούμενων υπηρεσιών σε χώρο που θα του διαθέσει η 
Ε.Ε.Τ.Α.Α.. 

9. Προθεσμία υποβολής προσφορών. 

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας, η οποία 
θα είναι αναρτημένη για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερών, στην 
ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. και μέχρι τη ∆ευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 12:00, 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής Προσφορών. 

Οι προσφορές κατατίθενται στο Γραφείο ∆ιοίκησης της Ε.Ε.Τ.Α.Α., οδός Μυλλέρου 73-77, 
Αθήνα, Τ.Κ. 10436, τηλ. 2131320608, φαξ 2131320612. 

10. Απαιτούμενες εγγυήσεις. 

Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο 
διαγωνισμό, ύψους χιλίων οκτακοσίων ευρώ (€ 1.800,00), δηλαδή ποσοστό 5% επί της 
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με Φ.Π.Α.. 

11. Πληροφοριακά στοιχεία. 

Το τεύχος προκήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού διατίθεται από τη ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και 
Πληροφορικής της Ε.Ε.Τ.Α.Α., οδός Μυλλέρου 73-77, Αθήνα, Τ.Κ. 10436, τηλ. 2131320692 
(κα. Β. Φλέγγα), φαξ 2131320707, ατελώς, κατόπιν έγγραφης αίτησης των ενδιαφερομένων 
να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό. Η προθεσμία υποβολής αίτησης για τη διάθεση του 
τεύχους προκήρυξης λήγει δύο (2) ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των 
Προσφορών. 

Πληροφορίες επί του τεύχους προκήρυξης δίνονται από την ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και 
Πληροφορικής της Ε.Ε.Τ.Α.Α., οδός Μυλλέρου 73-77, Αθήνα, Τ.Κ. 10436, τηλ. 2131320692 
και φαξ 2131320707 (κα Β. Φλέγγα), από την επομένη της παραλαβής του τεύχους από τους 
υποψηφίους, εφόσον υποβληθεί σχετικό γραπτό αίτημα, έως και δύο (2) ημέρες πριν τη λήξη 
της προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών. 

 
 


