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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΘΚΟΤ ΔΘΑΓΩΝΘΜΟΤ ΤΠΗΡΕΘΩΝ 

Ο ΔΗΜΟ ΖΘΣΑ 

Πξνθεξχζζεη ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ ππεξεζηψλ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην 
αλάζεζεο ηε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – 
ηηκήο πξνζθνξψλ, κε ηίηιν: «Παποσή Τπηπεζιών και Εξωηεπικήρ Εμπειπογνωμοζύνηρ για ηιρ 
Ανάγκερ ηος Έπγος CULTURALLANDS»ζηα πιαίζηα ηεο Πξάμεο κε αθξσλχκην: 
“CULTURALLANDS” ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηαζπλνξηαθήο πλεξγαζίαο INTERREGIPACBC “ 
Greece – Albania 2014-2020” 

Αναθέηοςζα Απσή-ηοισεία Επικοινωνίαρ: 

 

Δπσλπκία ΔΗΜΟ ΖΘΣΑ 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε Λεσθ. Παζζαξψλαο 1 

Πφιε Διενχζα 

Σαρπδξνκηθφο Κσδηθφο 45445 

Σειέθσλν 26533 60000 

Φαμ 26510 62794 

Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν  zitsa@zitsa.gov.gr  

Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο Νίκορ Γούζηρ 

Γεληθή Γηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν (URL) https://www.zitsa.gov.gr 

 

Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζηελ έδξα ηνπ Γήκνπ Είηζαο, ζηηο 21-01-2020 εκέξα Σξίηε θαη ψξα 
10.00π.κ. ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ.  

Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ζηηο 23-01-2020, ζηελ έδξα 
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζε €45.400,00 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24% θαη φισλ ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ) 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη θαηά 85% απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Σακείν 
Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) θαη 15% απφ εζληθνχο πφξνπο κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ 
Δπελδχζεσλ (.Α ΕΠ518/6 ΣΡΟΠ.0, Κωδικός Έργοσ: 2018ΕΠ51860011 “,CULTURAL LANDS” 
ΔΗΜΟ ΖΘΣΑ, GR-AL 2014-20) 

Ζ δαπάλε γηα ηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε βαξχλεη ηελ κε Κ.Α : 61.6162.002 ζρεηηθή πίζησζε ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019 ηνπ Φνξέα. 

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΖΠΔΗΡΟΤ 

ΝΟΜΟ ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ 
ΔΗΜΟ ΖΘΣΑ 

Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 
ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ, 

ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ 
ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ 

Λεσθ. Παζζαξψλαο 1, Διενχζα, 
45445, Ησάλληλα 

Σει. 26533 60000, fax: 26510 62794 
zitsa@zitsa.gov.gr 
www.zitsa.gov.gr 
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Ζ Πξάμε κε ηίηιν: “Greece and Albania Joint Initiatives for Cultural Preservation Through 
Innovative Actions” θαη κε αθξσλχκην “CULTURAL LANDS” πινπνηείηαη ζηα πιαίζηα ηνπ 
Δπξσπατθνχ Πξνγξάκκαηνο INTERREG IPA CBC “Greece-Albania 2014-2020” θαη 
ζπγρξεκαηνδνηείηαη θαηά 85% απφ ηελ Δ.Δ. (κέζσ ηνπ Μεραληζκνχ Πξν-εληαμηαθήο Βνήζεηαο IPA 
ΗΗ) θαη θαηά 15% απφ ηνπο Δζληθνχο Πφξνπο ησλ ζπκκεηερφλησλ ρσξψλ (Διιάδα-Αιβαλία). Ζ 
πξάμε CULTURAL LANDS εληάζζεηαη ζηνλ Δηδηθφ ηφρν 2.1 ηνπ Πξνγξάκκαηνο κε ηίηιν 
«Πξνζηαζία Πνιηηηζκηθψλ θαη Φπζηθψλ Πφξσλ σο Πξναπαηηνχκελν γηα Σνπξηζηηθή Αλάπηπμε ζηε 
Γηαζπλνξηαθή Πεξηνρή»  (Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 2: Δλίζρπζε ηεο Σνπηθήο Οηθνλνκίαο). Η Εθνική 
ςμμεηοσή από ηη πλεςπά ηηρ Ελλάδαρ, καλύπηεηαι μέζω ηος Ππογπάμμαηορ Δημοζίων 
Επενδύζεων (ΠΔΕ) με κωδικό έπγος, αναθοπικά με ηον επιλέξιμο πποϋπολογιζμό ηος 
Δήμος Ζίηζαρ,: 2018ΕΠ51860011. Ζ έληαμε ηεο πξάμεο ζην Πξφγξακκα INTERREG IPA CBC 
“Greece-Albania 2014-2020” εγθξίζεθε θαηφπηλ ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο 3εο Κνηλήο Δπηηξνπήο 
Παξαθνινχζεζεο (JMC) ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζε εηδηθή ζπλεδξίαζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 
14/7/2017 θαη αθνινχζσο έιαβε θσδηθφ ζην MIS: 5030824.  

Οη παξερφκελεο ππεξεζίεο θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ Κνηλνχ Λεμηινγίνπ 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (CPV):  

 71621000-7(Τπεξεζίεο Σερληθήο Αλάιπζεο ή Παξνρήο πκβνπιψλ) 

 72000000-5 (Τπεξεζίεο ηερλνινγίαο ησλ πιεξνθνξηψλ: παξνρή ζπκβνπιψλ, αλάπηπμε 
ινγηζκηθνχ, Γηαδίθηπν θαη ππνζηήξημε) 

Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηα ειάρηζηα θξηηήξηα επηινγήο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο 
ζην παξφληα δηαγσληζκφ, φπσο απηά ηίζεληαη ζηνπο φξνπο ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο θαη λα 
ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ (ε παξνχζα ζχκβαζε δελ ππνδηαηξείηαη ζε 
ηκήκαηα).  

Γελ απαηηείηαη εγγχεζε ζπκκεηνρήο γηα ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ. 

Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη  απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο έσο θαη ηηο 28/2/2020 κε 
δπλαηφηεηα παξάηαζεο κεηά θαη ηελ ζχκθσλε γλψκε ηεο δηαρεηξηζηηθήο αξρήο ηνπ πξνγξάκκαηνο 
INTERREGIPACBC “ Greece – Albania 2014-2020  

Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο δεκνζηεχεηαη ζηε ΓΗΑΤΓΔΗΑ, επίζεο ην ηεχρνο  ηεο δηαθήξπμεο 
αλαξηάηαη ζην ΚΖΜΓΖ, ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Γήκνπ Είηζαο ζηε δηεχζπλζε www.zitsa.gov.gr, 
ελψ πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπζεί θαη ζε κία εκεξήζηα ηνπηθή εθεκεξίδα. 

Πιεξνθνξίεο ζα δίλνληαη απφ ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαηά ηηο εξγάζηκεο 
εκέξεο θαη ψξεο ιεηηνπξγίαο.  

 

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ 

 

 

 

ΠΛΘΑΚΟ ΜΘΥΑΗΛ 
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