
 
 
 
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 
«Ανάδειξη του εκπαιδευτικού τουρισμού για την προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς» MIS 5050713 
Παραδοτέο 2.5.1.: Σχέδιο Πληροφόρησης και Δημοσιότητας Έργου Παραδοτέο 2.5.2 : Ανάπτυξη και 
Διαχείριση πλατφόρμας έργου 2.5.3.: Υλοποίηση και Απολογιστική Έκθεση Δράσεων Πληροφόρησης 
και Δημοσιότητας 2.5.4. :Δημοσιεύσεις και Εκδόσεις 

 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ  ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ “ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ 
ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ” ΜΕ MIS 5050713  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                        ΠΕΖΑ, 24/01/2023 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                         ΑΡ. ΠΡΩΤ: 1177 
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος  
Τμήμα Τεχνικών Έργων, Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Μελετών 
Ταχ. Δ/νση: 70 100 Πεζά 
Τηλ: 2813 401 100 
Fax: 2810 743844 
E-mail: info@0470.syzefxis.gov.gr 
Url: www.dimos-archanon-asterousion.gr 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

  Ο Δήμος Αρχανών – Αστερουσίων, Νομού Ηρακλείου διενεργεί  Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διαγωνισμό για την 
ανάθεση του έργου «Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης, Δημοσιότητας και Προβολής  Δράσεων Εκπαιδευτικού 
Τουρισμού» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ “Ανάδειξη του εκπαιδευτικού τουρισμού για την προώθηση της 
φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς” ΜεMIS5050713, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας-τιμής. 
 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ότι θα εκτείνεται έως τη λήξη της παρούσας Πράξης (ήτοι την 
31/05/2023). Είναι δυνατή η επέκταση της διάρκειας της σύμβασης, εφόσον δοθεί παράταση στην Πράξη. 
Ορίζεται ότι η ημερομηνία λήξης της σύμβασης, σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη 
της 31/12/2023 και υλοποιείται σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 50/2022 Μελέτη του Δήμου Αρχάνων-
Αστερουσίων. 
 
Αντικείμενο της σύμβασης, συνοπτικά, είναι η παροχή υπηρεσιών δημοσιότητας, πληροφόρησης, 
ευαισθητοποίησης και προβολής της παρούσας Πράξης οι οποίες εντάσσονται στη δράση με τίτλο 
EduTοurism που συνιστά μέρος του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας  Interreg V-A Ελλάδα 
Κύπρος 2014-2020 το οποίο παρέχει το πλαίσιο ανάπτυξης κοινών δράσεων για την εξεύρεση κοινών 
λύσεων σε κοινές προκλήσεις των επιλέξιμων περιφερειών, διακρίνεται δε σε διασυνοριακή, 
διαπεριφερειακή και διακρατική συνεργασία. Το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 
2014-2020 διαμορφώθηκε ως αποτέλεσμα ευρύτατων διαβουλεύσεων στις οποίες συμμετείχαν δημόσιες 
αρχές, οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών από την Ελλάδα και 
την Κύπρο στο πλαίσιο των οικείων εθνικών και κοινοτικών κανονιστικών πλαισίων 
 
Προϋπολογισμός Μελέτης: 67.000,00 ΕΥΡΩ(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). 
 
Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε: προϋπολογισμού  67.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). 
 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης https://portal.eprocurement.gov.gr. 
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Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής που ανέρχεται σε 
ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης της υπηρεσίας  και διαμορφώνεται στο ποσό των Χιλίων 
ογδόντα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (1.080,65 €),  
 
 
Η εγγύηση συμμετοχής, για την παρούσα σύμβαση, πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες 
μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της διακήρυξης.  
Το έντυπο της Οικονομικής προσφοράς που θα συμπληρώσουν οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς  
επισυνάπτεται ηλεκτρονικά. 
Τόπος παράδοσης προμήθειας: όπως περιγράφεται στην οικεία μελέτη. 
Γλώσσα υποβολής προσφορών : Ελληνική. 
 
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 9/2/2023 και ώρα 13:00. 
 
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) την 
10/2/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 [αποσφράγιση δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών 
προσφορών]. 
 
 
 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. 
 
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 
3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές 
Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων 
οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ , στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7  και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.. 
 
Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής 
ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. –Διαδικτυακή πύλη 
https://portal.eprocurement.gov.gr/webcenter/portal/TestPortal) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία 
εγγραφής. 
 
Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και 
στην διαδικτυακή πύλη https://portal.eprocurement.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. όπου παρέχεται ελεύθερη, 
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άμεση και πλήρης πρόσβαση. 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προμήθεια διατίθενται όλες τις εργάσιμες μέρες από 08:00 έως 
14:30 στα τηλέφωνα 2813 401 100 (κος Σκανδαλάκης Στυλιανός). 
 
                                                           

Ο Δήμαρχος 
Αρχανών - Αστερουσίων 

 
 

Εμμ. Κοκοσάλης 

ΑΔΑ: 692ΤΩΨΜ-7Ο2


		2023-01-24T15:47:06+0200
	Athens




