
 

                     

 

Σδαλαθηαλά, 30 Οθησβξίνπ 2013 

 

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΕΣΧΝ ΕΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 κε ζέκα 

«ΔΡΑΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ»,  

«ΠΡΟΧΘΗΗ ΔΙΚΣΤΟΤ ΘΑΛΑΕ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ» & 

«ΠΡΟΧΘΗΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ & ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ»  

ηοσ έργοσ 

«ΙΔΕΕ, ΕΡΓΑ & ΔΡΧΜΕΝΑ ΣΟ ΑΙΓΑΙΟ & ΣΗΝ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΕΟΓΕΙΟ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ 

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ ΣΟΠΙΑ ΚΡΗΣΗ & ΚΤΠΡΟΤ»  

ζηο πιαίζηο ηοσ Προγράκκαηος Εδαθηθής σλεργαζίας Ειιάδα – Κύπρος 2007 – 2013 

 

Ο ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟ ΠΙΣΙ ΣΩΝ ΚΟΤΡΗΣΩΝ αλαθνηλψλεη ηε δηελέξγεηα 

Πξφρεηξνπ Δηαγσληζκνχ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο  ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα πξνζθνξά γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ γηα ηα Παθέηα Εξγαζίαο 2, 3, 4  «Δξάζεηο 

Πιεξνθφξεζεο θαη Δεκνζηφηεηαο», «Πξνψζεζε Δηθηχνπ Θάιαζζεο Πνιηηηζκνχ», 

«Πξνψζεζε Πνιηηηζηηθψλ Πφξσλ & Πξντφλησλ» ηνπ έξγνπ  

«ΙΔΕΕ, ΕΡΓΑ & ΔΡΧΜΕΝΑ ΣΟ ΑΙΓΑΙΟ & ΣΗΝ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΕΟΓΕΙΟ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ 

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ ΣΟΠΙΑ ΚΡΗΣΗ & ΚΤΠΡΟΤ»  

ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Εδαθηθήο πλεξγαζίαο Ειιάδα – Κχπξνπ 2007 – 2013 

ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 51.486,17 Επξψ ζπλ 11.841,81 Επξψ γηα ΦΠΑ. Η πξάμε 

ζπγρξεκαηνδνηείηαη θαηά 80% απφ ηελ Επξσπατθή Έλσζε (ΕΣΠΑ) θαη θαηά 20% απφ 

εζληθνχο πφξνπο ηεο Ειιάδαο θαη ηεο Κχπξνπ 

Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα (δεκνζίνπ ή 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ) ή θνηλνπξαμίεο θπζηθψλ ή/θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηα νπνία είλαη 

εγθαηεζηεκέλα λφκηκα ζηελ Ειιάδα ή ζε άιιν Κξάηνο – Μέινο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο 



(ΕΕ) ή ηνπ Επξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΕΟΥ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη 

θαη θπξψζεη ηε Δηεζλή πκθσλία πεξί Δεκνζίσλ πκβάζεσλ (GPA) ή έρνπλ ππνγξάςεη θαη 

θπξψζεη ζπκθσλίεο ζχλδεζεο ή δηκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ ΕΕ ή κε ηελ Ειιάδα. 

Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξέο ζηελ ειιεληθή γιψζζα κφλν γηα ην ζχλνιν 

ηνπ έξγνπ, φπσο νξίδεη ε Πξνθήξπμε. 

Ο Δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί χζηεξα απφ θαλνληθή πξνζεζκία 15 εκεξψλ απφ ηελ αλάξηεζε 

ηεο Δηαθήξπμεο ζην Δηαδίθηπν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ.  

Η εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε 15ε Ννεκβξίνπ θαη ψξα 12.00 

Η εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ Δηαγσληζκνχ είλαη  ε 20ε Ννεκβξίνπ θαη  ψξα 12.00 

Κάζε πξνζθνξά ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ εγγχεζε ζπκκεηνρήο χςνπο 5% ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ηδηνρείξσο ην αξγφηεξν κέτρη ηελ 15ε Νοεκβρίοσ εκέρα 

Παραζθεσή θαη ώρα 12.00 ζηα γραθεία ηοσ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ Σδαλαθηαλά 

Μαργαρηηώλ, ή κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή ηδησηηθφ ηαρπδξνκείν (courier) κε έιεγτο ηες 

εκεροκελίας ζθραγίδας αποζηοιής.    

1. Η παξνχζα ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΣΟ 

ΠΙΣΙ ΣΩΝ ΚΟΤΡΗΣΩΝ θαη ζηηο εθεκεξίδεο ΠΑΣΡΙ,  Κξεηηθή Επηζεψξεζε θαη ΡΕΘΕΜΝΟ. 

2. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιακβάλνπλ ηελ αλαιπηηθή πξνθήξπμε ηνπ 

δηαγσληζκνχ απφ ην γξαθείν ηνπ Πνιηηηζηηθνχ Οξγαληζκνχ Δεπηέξα έσο Πέκπηε 12.00-13.00, 

ηει 2831055828 θαη  e-mail: kouritonhouse@yahoo.gr.  

  

 

H ΔΙΑΥΕΙΡΙΣΡΙΑ 

   Αλαζηαζία ΦΡΤΓΑΝΑΚΗ    

  

 


