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ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΤΠΘΡΕΙΩΝ 
Ο ΔΘΜΟ ΗΘΡΟΤ 

Προκθρφςςει ςυνοπτικό διαγωνιςμό υπθρεςιϊν με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και κριτιριο ανάκεςθσ τθ 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι προςφορά, βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ προςφορϊν, με 
τίτλο: «Τπηρεςίεσ Τποςτήριξησ για την Τλοποίηςη τησ Πράξησ με Ακρωνφμιο “GREAT SUN”» ςτα πλαίςια 
του Προγράμματοσ Διαςυνοριακισ Συνεργαςίασ INTERREG IPA CBC “ Greece – Albania 2014-2020”  

Αναθζτουςα Αρχή-τοιχεία Επικοινωνίασ: 

 

Επωνυμία ΔΘΜΟ ΗΘΡΟΤ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ Πλατεία Γεννθματά  

Πόλθ Φιλιππιάδα (Π.Ε. Πρζβεηασ, Θπειροσ) 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 48200 

Τθλζφωνο 26833 60600 

Φαξ 26830 24667 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  info@dimoszirou.gr  

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Κα. Ζφη Μάςτορα 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL) https://dimoszirou.gr/ 

 

Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτθν ζδρα του Διμου Ζθροφ, ςτισ 6/11/2019 θμζρα Τετάρτθ και ϊρα 11:00, 
ενϊπιον τθσ αρμόδιασ επιτροπισ διαγωνιςμοφ.  

Η καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα υποβολισ των προςφορϊν είναι ςτισ 6/11/2019, 10:30, ςτθν ζδρα τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ. Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τθσ προμικειασ ανζρχεται ςε €69.900,00 
(ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24% και όλων των νόμιμων κρατιςεων) 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι ο Διμοσ Ζίτςασ.  

Η δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α : 64.6112.002 ςχετικι πίςτωςθ του 
προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2019 του Φορζα. 
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Η Πράξθ με τίτλο: «GREece and Albania Towards SUstaiNabilit» και ακρωνφμιο “GREAT SUN” υλοποιείται 
μζςω του Ευρωπαϊκοφ Προγράμματοσ Διαςυνοριακισ Συνεργαςίασ INTERREG IPA CBC “Greece-Albania 
2014-2020” και ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ε.Ε. (85%) και από Εκνικοφσ Πόρουσ από το Πρόγραμμα 
Δθμοςίων Επενδφςεων για τθ  πλευρά τθσ Ελλάδασ (15%). Η πράξθ “GREAT SUN” εντάςςεται ςτον Ειδικό 
Στόχο 1.3. του Προγράμματοσ «Αύξηςη Ενεργειακήσ Απόδοςησ και τησ Χρήςησ των ΑΠΕ». Η ζνταξθ τθσ 
πράξθσ ςτο Πρόγραμμα INTERREG IPA CBC “Greece-Albania 2014-2020” εγκρίκθκε κατόπιν ςχετικισ 
απόφαςθσ τθσ 3θσ Κοινισ Επιτροπισ Παρακολοφκθςθσ (JMC) του Προγράμματοσ ςε ειδικι ςυνεδρίαςθ που 
πραγματοποιικθκε ςτισ 14/7/2017 και ακολοφκωσ ζλαβε κωδικό ςτο MIS: 5030836. Για το Δήμο Ηηροφ, η 
ζνταξη τησ Πράξησ ςτο ΠΔΕ ζλαβε ενάριθμο κωδικό: 2018ΕΠ51860008. 

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV):  

 79410000-1 (Υπθρεςίεσ παροχισ επιχειρθματικϊν ςυμβουλϊν και ςυμβουλϊν ςε κζματα 
διαχείριςθσ) 

 79952000-2 (Υπθρεςίεσ εκδθλϊςεων) 

 72000000-5 (Υπθρεςίεσ τεχνολογίασ των πλθροφοριϊν: παροχι ςυμβουλϊν, ανάπτυξθ λογιςμικοφ, 
Διαδίκτυο και υποςτιριξθ) 

Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να πλθροφν τα ελάχιςτα κριτιρια επιλογισ για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο 
παρόντα διαγωνιςμό, όπωσ αυτά τίκενται ςτουσ όρουσ των τευχϊν δθμοπράτθςθσ και να υποβάλλουν 
προςφορά για το ςφνολο των υπθρεςιϊν (θ παροφςα ςφμβαςθ δεν υποδιαιρείται ςε τμιματα).  

Δεν απαιτείται εγγφθςθ ςυμμετοχισ για τον παρόντα διαγωνιςμό. 

Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ζωσ και τισ 30/4/2020 με ενδιάμεςεσ 
παραδόςεισ ςφμφωνα με το αναλυτικό τεφχοσ τθσ διακιρυξθσ. Η ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ δε 
δφναται να παρατακεί πζραν τθσ 30/04/2020 (λιξθ τθσ πράξθσ GREAT SUN), παρά μόνο εάν ηθτθκεί και 
εγκρικεί αίτθμα παράταςθσ υλοποίθςθσ του ςυνολικοφ ζργου GREAT SUN. Σε αυτιν τθν περίπτωςθ και θ 
ςφμβαςθ του Αναδόχου κα παρατακεί για όςο διάςτθμα παρατείνεται θ Πράξθ, χωρίσ δικαίωμα αφξθςθσ 
οικονομικοφ αντικειμζνου. 

Περίλθψθ τθσ διακιρυξθσ δθμοςιεφεται ςτθ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επίςθσ το τεφχοσ τθσ διακιρυξθσ αναρτάται ςτο 
ΚΗΜΔΗΣ, ςτο δικτυακό τόπο του Διμου Ζθροφ ςτθ διεφκυνςθ https://dimoszirou.gr/ , ςτθ διαδρομι: Ο 
Διμοσ > Διακθρφξεισ , ενϊ περίλθψθ τθσ διακιρυξθσ κα δθμοςιευκεί και ςε μία θμεριςια τοπικι 
εφθμερίδα. 

Πλθροφορίεσ κα δίνονται από τα ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ κατά τισ εργάςιμεσ 
θμζρεσ και ϊρεσ λειτουργίασ.  
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ΚΑΛΑΝΣΗΘ ΝΙΚΟΛΑΟ 
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