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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

 

 

Ο Δήμος Πολυγύρου στο πλαίσιο του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ 

ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 

ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ» με κωδικό MIS 373956 που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. 

«Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ, διενεργεί Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο 

κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, για την ανάδειξη 

αναδόχου. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 153.252,04 ευρώ, μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. 

 

Η χρηματοδότηση του έργου καλύπτεται από τον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Βελτίωση 

της παραγωγικότητας με αξιοποίηση των ΤΠΕ» του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση». 

Ο μέγιστος χρόνος υλοποίησης του Έργου είναι οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία 

υπογραφής της Σύμβασης. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Πολυγύρου (Πολυτεχνείου 50, 

63100 Πολύγυρος Χαλκιδική)  στις 14/10/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 πμ. 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές του το αργότερο μέχρι τις 

14/10/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 πμ 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προσφέροντες για έξι (6) μήνες από την 

επομένη της ημέρας διενέργειας του Διαγωνισμού. 

 

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή μέρος του 

προκηρυσσόμενου με την παρούσα Έργου. Προσφορές για μέρος του προκηρυσσόμενου  

δεν γίνονται δεκτές. 

 

Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού 

να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να 

καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 5% του προϋπολογισμού του Έργου 

(συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ). Συγκεκριμένα το ύψος της Εγγυητικής 

Επιστολής Συμμετοχής είναι Εννέα Χιλιάδες Τετρακόσια είκοσι πέντε ευρώ, (€9.425,00). 
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Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις 

φυσικών ή/και νομικών 

προσώπων, που: 

• είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή 

• είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό 

Χώρο (ΕΟΧ) ή 

• είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί 

Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία 

κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση 

καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. ή  

• είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την 

Ε.Ε. ή 

• έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους 

– μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή 

συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή 

του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών. 

 

Ο παρών Διαγωνισμός διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 28/80. 

 

Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από την Έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, και η 

παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με ταχυμεταφορική (courier). Στην 

περίπτωση παραλαβής της Διακήρυξης μέσω ταχυμεταφορικής (courier), η Αναθέτουσα 

Αρχή δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της. 

 

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα 

στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεση της 

πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να 

τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής. Το πλήρες 

κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται μέσω του Διαδικτύου στη διεύθυνση 

www.poligiros.gr και σε ηλεκτρονική μορφή. 

 

Πληροφορίες για τους όρους διενέργειας του Διαγωνισμού και τις τεχνικές προδιαγραφές 

του υπό ανάθεση Έργου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ζητούν κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και από ώρα 10.00 έως 14.00 στο τηλ 2371021420. 

             

 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος 

Αστέριος Ζωγράφος 

 

 

 

Δήμαρχος Πολυγύρου 
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