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ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

ΑΝΧ ΣΧΝ ΟΡΙΧΝ ΣΟΤ Ν. 4412/2016 

 

 

Ο ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΜΔΑ ΝΟΜΟΤ ΚΑΒΑΛΑ 

 

έρνληαο ππόςε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο θαη πξάμεηο όπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζην πξννίκην ηεο 

δηαθήξπμεο πξνθεξύζζεη αλνηρηό δηαγσληζκό κε θξηηήξην ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά βάζεη ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο πνηόηεηαο – ηηκήο. 

Η παξνύζα ζύκβαζε δελ ππνδηαηξείηαη ζε ηκήκαηα θαη αθνξά ζην έξγν κε ηίηιν «Handicrafts and social 

economy: A driver for socially inclusive growth in the CB region» θαη αθξσλύκην «SocialCrafts» 

Ο ζπλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 75.924,00 επξώ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%), ελώ δελ πξνβιέπεηαη δηθαίσκα πξναίξεζεο (option) θαη ε 

ρξεκαηνδόηεζε πξνέξρεηαη από ην Πξόγξακκα “INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014 -

2020”, κε Κ.Α.Ε. 2017ΕΠ23160049. 

Η θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξώλ είλαη ε 23/07/2018 θαη ώξα 14:00:00. 

Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξώλ ππνβάιινληαη εληόο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο κε θαηάζεζή ηνπο ζηελ 

Επηηξνπή Δηαγσληζκνύ, είηε κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ζην γξαθείν ηνπ ζπιιόγνπ, ζηε δηεύζπλζε Εζληθήο 

Αληηζηάζεσο 20, Καβάια, 65403, Ειιάδα, ηει.: 2513503218, email: amea_nkav@hotmail.gr.  Αξκόδηα 

γηα πιεξνθνξίεο θα Πέλλε Μακαιηά. 

Τα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη ην αξγόηεξν 5 εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ. 

Η εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά, παξάιιεια κε ηελ πινπνίεζε ηεο εληαγκέλεο πξάμεο κε 

αθξσλύκην “SocialCrafts” ζην Πξόγξακκα “INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014 -2020” θαη 

ν ρξόλνο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ ζπκβαδίδεη κε ην ρξόλν πινπνίεζεο ηεο εληαγκέλεο πξάμεο θαη ζα 

ζπκπεξηιάβεη θαη ηπρόλ παξαηάζεηο πνπ ζα εγθξηζνύλ γηα ηελ πξάμε. 

Τν αλαιπηηθό ηεύρνο είλαη αλεξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα www.ankavala.gr. 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ ζπιιόγνπ, 

 

 

 

Σκάξαγδνο Κξεκύδαο 
 

 
 

 
 

 
 


