
 

Το έργο “Living History – Living nature" υλοποιείται στο IPA Διασυνοριακό Πρόγραμμα «Ελλάδα – πρώην Γιουγκοσλαβική 
Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους 

των συμμετεχουσών χωρών. 
 

  

 
 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο Δήμος Αλμωπίας, σύμφωνα με την 46/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του, διενεργεί ανοιχτό δημόσιο 
διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου παροχής της υπηρεσίας: «Ανάδειξη των Πολιτιστικών Μνημείων και της 
Φυσικής Κληρονομιάς του Δήμου Αλμωπίας μέσω ερευνών πεδίου και ψηφιακών εφαρμογών στο πλαίσιο της 
πράξης «Living history, Living nature», στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας IPA Ελλάδα – 
πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013. 
1. Προϋπολογισμός:  120.000,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
2. Αντικείμενο: Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή αναδόχου για την Ανάδειξη των Πολιτιστικών 
Μνημείων και της Φυσικής Κληρονομιάς του Δήμου Αλμωπίας μέσω ερευνών πεδίου και ψηφιακών εφαρμογών 
στο πλαίσιο της πράξης «Living history, Living nature». Πρόκειται για το 3ο Υποέργο της πράξης «Living history-Living 
nature», με ακρωνύμιο “Lhi-Lna”, η οποία είναι ενταγμένη στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα - 
πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013», και αναφέρεται σε δράσεις των WP3 “Μελέτη των 
ιστορικών και φυσικών τόπων”, WP4 “Καλλιτεχνική έρευνα και αναπαράσταση” και WP5 “Δημιουργία θεματικών 
διαδρομών”. 
3. Διαδικασία: Ανοιχτός δημόσιος διαγωνισμός, με κριτήριο κατοχύρωσης την πλέον συμφέρουσα (από τεχνική και 
οικονομική άποψη) προσφορά. 
4. Δικαίωμα συμμετοχής:  Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή 
δημόσιου δικαίου, ενώσεις ή συμπράξεις/κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που έχουν συσταθεί 
σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους - Μέλους της ΕΕ και έχει την καταστατική του έδρα, την κεντρική διοίκηση ή 
την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της Ε.Ε., του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα 
μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του ΠΟΕ, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 
Α/139/27.6.1997) ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε. της ημεδαπής ή αλλοδαπής 
που πληρούν τις απαιτήσεις που τίθενται στη Διακήρυξη. 
5. Εγγύηση Συμμετοχής: ανέρχεται σε ποσοστό 3% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης της προς 
προκήρυξη εργασίας, δηλαδή στις Τρεις Χιλιάδες Εξακόσια Ευρώ (€3.600,00). 
6. Κριτήριο Κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα (από τεχνική και οικονομική άποψη) Προσφορά. 
7. Χρηματοδότηση: Συγχρηματοδότηση κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 
κατά 25% από εθνικούς πόρους της Ελλάδας. 
8. Λήξη Έργου: Η λήξη του έργου είναι η 25η Δεκεμβρίου 2014. Τα επιμέρους παραδοτέα πρέπει να υλοποιούνται 
σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του Έργου. Το χρονοδιάγραμμα μπορεί να τροποποιηθεί μετά από 
υπόδειξη της αναθέτουσας αρχής. 
9. Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Οι Υποψήφιοι υποβάλλουν την Προσφορά τους καταθέτοντάς την 
αυτοπροσώπως ή μέσω ειδικά εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους σε περίπτωση Νομικών Προσώπων, 
Συνεταιρισμού ή Ενώσεων/Κοινοπραξιών, μέχρι την Παρασκευή 21/03/2014 και ώρα 10.00 π.μ. στο πρωτόκολλο του 
Δήμου Αλμωπίας, που έχει έδρα «Δημαρχείο, Πλατεία Αγγελή Γάτσου, Αριδαία». Προσφορές που δεν πληρούν τις 
ανωτέρω προϋποθέσεις λογίζονται ως εκπρόθεσμες, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται. Σε 
περίπτωση αναβολής, η καταληκτική ημερομηνία μετατίθεται για την Τετάρτη 26/03/2014 και ώρα 10:00 π.μ. και θα 
υπάρχει σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλμωπίας. 
10. Πληροφορίες και παραλαβή συμβατικών τευχών: Tο αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης διατίθεται μέσω της 
ιστοσελίδας του Δήμου Αλμωπίας www.dimosalmopias.gov.gr. Η οικονομική προσφορά διατίθεται κατόπιν έγγραφης 
αίτησης στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. Οι αιτήσεις πρωτοκολλούνται από την Αναθέτουσα Αρχή, το αργότερο 
μέχρι και την Πέμπτη 20/03/2014 και ώρα 13:30. 
11. Περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους και το περιεχόμενο της διακήρυξης παρέχονται από τον Δήμο 
Αλμωπίας μετά από έγγραφο αίτημα.  
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