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Στυλίδα, 18/10/2022 
Αρ. πρωτ. 10037 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΜΕ 

ΤΙΤΛΟ 

«Ψηφιακή Διαδραστική Έκθεση Πολιτιστικής Κληρονομιάς Δήμου Στυλίδας» 

 

Η Δήμαρχος Στυλίδας προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του 
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Ψηφιακή Διαδραστική Έκθεση 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς Δήμου Στυλίδας» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», Άξονας 
«Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός». 
CPV:79999100-4, 72000000-5, 79342200-5, 80533100-0. 
Εκτιμώμενη αξία: 229.794,50€ προ Φ.Π.Α. (24%) 
Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές -Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο 
της σύμβασης. 
Χρηματοδότηση :ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»και Ίδιοι Πόροι 
(με Κ.Α. τρέχοντος προϋπ/σμου (έξοδα) 15.6112.0001 

Αντικείμενο της σύμβασης: H "Ψηφιακή Διαδραστική Έκθεση Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

Δήμου Στυλίδας" περιλαμβάνει: 

α) την διαδραστική ψηφιοποίηση πέντε ιστορικών Ιερών Μονών που βρίσκονται εντός της 

διοικητικής ενότητας του Δήμου Στυλίδας και των κειμηλίων τους μέσω γεω-χωρικής 

προβολής σημείων πολιτιστικού ενδιαφέροντος, ανακοινώσεων για εκδηλώσεις και 

προβολή πολιτιστικών εκδηλώσεων. 

β) τη δημιουργία μόνιμης έκθεσης σε χώρο του παλαιού Δημοτικού Σχολείου του Εχίνου σε 

ειδική αίθουσα ψηφιακής περιήγησης.  

Κριτήριο Ανάθεσης της σύμβασης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής  

Δικαιούμενοι να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό :όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και 
ενώσεις οικονομικών φορέων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά  

Διάρκεια σύμβασης: Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή και την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ 

της Σύμβασης.  

Αύξων Αριθμός Συστήματος του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού :174480  

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 14/11/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 

15:00π.μ. 
Εγγύηση Συμμετοχής:Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό 

πρέπει να καταθέσουν με την προσφορά τους εγγύηση συμμετοχής ποσοστού (2%) επί της 

προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α., ήτοι ήτοι ποσού τεσσάρων χιλιάδων 

πεντακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτά (4.595,89). 
Χρόνος ισχύος των προσφορών: είναι για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη 
της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
ΣυστήματοςΗλεκτρονικών ΔημοσίωνΣυμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη 
µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, την 18/11/2022, 
ημέρα Παρασκευήκαι ώρα 11:00π.μ. (Ημερομηνία και ώρα Αποσφράγισης).  
 
Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τη 
γνωστοποίηση της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται όπως 

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΣΒΦΩ1Ζ-ΖΕΛ



 

αναφέρεται παραπάνω στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ 
μέχριδέκα (10) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

 

 

 

ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ 
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