
          

             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

    ΝΟΜΟΣ  ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

     ΔΗΜΟΣ  ΠΡΕΣΠΩΝ 
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Στα πλαίσια των απαιτούμενων διαδικασιών, βάση της κείμενης νομοθεσίας των ΟΤΑ ο Δήμος Πρεσπών ολοκλήρωσε την αποδοχή της νέας εγκεκριμένης του πράξης από το 

πρόγραμμα, INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme "Greece - Republic of North Macedonia 2014-2020",  μέσω του Δημοτικού του Συμβούλιου. 

Αποφάσεις αποδοχής πράξεων από το ΔΣ : 92/2019 & 153/2019.  

 Νέα  εγκεκριμένη πράξη : 

1. Τίτλος πράξης : «Ενίσχυση του πολιτιστικού τουριστικού προϊόντος της διασυνοριακής περιοχής των Πρεσπών μέσω της προώθησης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς» και ακρωνύμιο : «HOLY 

WATER»,  στο INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme "Greece - Republic of North Macedonia 2014-2020" 

Τίτλος στα αγγλικά: «Enhancing the cultural touristic product of the cross-border area of Prespes through the promotion of the natural and cultural heritage». 

Project Acronym: «HOLY WATER» 

Διάρκεια έργου: 24 μήνες / Προϋπολογισμός πράξης :  733.921,20 € 

 

Ανάλυση οικονομικού περιερχομένου ανα κωδικό, της πράξης :  «HOLY WATER»-  INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme "Greece - 

Republic of North Macedonia 2014-2020" μετά και την τελευταία αναμόρφωση του Π/Υ έτους 2020 είναι : 

IMPLEMENTATION BY ASSIGNMENT (ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΑΝΑΘΕΣΗ) 

Procurement 
Notice 

Budget line 
Deliverable 

No (as in the 
AF in force) 

Type of 
contract  

Type of tender procedure 
Short description/ object of 

the contract 

Amount  
(including 

VAT) 

No. 1 
External 

Expertise & 
Services 

D1.1.2     
D1.1.4    

Services 

    Negotiated procedure/Direct 
award of contract  (Διαδικασία 
με διαπραγμάτευση/Απ'ευθείας 

ανάθεση) 

External Service Contract for 
the Project Management during 
the entire project. Organization 

of the Kick off and the 3rd 
technical meeting in Prespa 

8.000,00 € 



No. 2 
External 

Expertise & 
Services 

D2.1.1     
D2.1.2     
D2.1.3      
D2.1.4       
D2.1.5 

Services 

    Negotiated procedure/Direct 
award of contract  (Διαδικασία 
με διαπραγμάτευση/Απ'ευθείας 

ανάθεση) 

Project's Communication Plan, 
website development, project's 
promotion, informative material, 

organization of public final 
event 

20.300,00 € 

No. 3 
External 

Expertise & 
Services 

D3.1.1     
D3.1.2     
D3.1.3      
D3.1.4     
D5.1.1     
D5.1.2     
D5.1.3       

Services 
    Open procedure (Aνοιχτός 

διαγωνισμός) 

Creation of digital map, 
development of 3D 

photorealistic models,  bilingual 
platform - application of 

augmented reality, educational 
game, video presentation, 

Scientific Conference for the 
Byzantine Prespa 

137.000,00 € 

No. 4 
External 

Expertise & 
Services 

D3.1.5 Services 

    Negotiated procedure/Direct 
award of contract  (Διαδικασία 
με διαπραγμάτευση/Απ'ευθείας 

ανάθεση) 

Prespa tourism survey 15.996,00 € 

No. 5 
External 

Expertise & 
Services 

D4.1.1      
D4.1.2 

Services 

    Negotiated procedure/Direct 
award of contract  (Διαδικασία 
με διαπραγμάτευση/Απ'ευθείας 

ανάθεση) 

Extension of the exisiting 
internet wireless system, 

notification system 
23.910,00 € 

No. 6 Equipment D4.1.2      Supplies   
    Accelerated procedure 
(Πρόχειρος διαγωνισμός) 

Equipment of interactive visual 
space  

37.930,00 € 

No. 7 
External 

Expertise & 
Services 

D5.1.4 Services 

    Negotiated procedure/Direct 
award of contract  (Διαδικασία 
με διαπραγμάτευση/Απ'ευθείας 

ανάθεση) 

Organization of 3 cultural 
events for the promotion of 

local products 
14.000,00 € 

No. 8 
External 

Expertise & 
Services 

D5.1.5 Services 

    Negotiated procedure/Direct 
award of contract  (Διαδικασία 
με διαπραγμάτευση/Απ'ευθείας 

ανάθεση) 

Lake visits with 2 solar boats 
for guided tours of visitors and 

groups 
23.994,00 € 

No. 9 
External 

Expertise & 
Services 

D1.1.3 Services 

    Negotiated procedure/Direct 
award of contract  (Διαδικασία 
με διαπραγμάτευση/Απ'ευθείας 

ανάθεση) 

Audit costs 5.000,00 € 

 286.130,00 € 

 



 

     

Award of 
the contract 

Budget line 
Deliverables 
(as in the AF 

in force) 
Method Amount  (including VAT) 

No. 1 Staff costs D1.1.2      by own means (γνήσια αυτεπιστασία) 11.700,00 € 

No. 2 Staff costs D1.1.3 by own means (γνήσια αυτεπιστασία) 5.400,00 € 

No. 3 
Travel & 

Accommodation  
D1.1.4 by own means (γνήσια αυτεπιστασία) 306,00 € 

No. 4 Staff costs D4.1.3 by own means (γνήσια αυτεπιστασία) 7.200,00 € 

        24.606,00 € 

 

Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα αρχίσουν οι υπηρεσίες του Δήμου και οι εταίροι μας, την ενεργοποίηση των κωδικών ανα είδος ενέργειας και με βάση το 

εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, εκτός αυτών που ήδη έχουν σύμβαση, σύμφωνα πάντα με την ανάλυση του τεχνικού δελτίου, της κάθε πράξης. 

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και να αποσταλεί για ανάρτηση και στην ιστοσελίδα του προγράμματος χρηματοδότησης. 
                 ΛΑΙΜΟΣ  12-05-2020 

              ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΡΕΣΠΩΝ 

 


