
 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ταχ. δ/νση:Πλατεία Δημαρχείου, Κόνιτσα 

Πληροφορίες: Τσαβίδης Κωνσταντίνος 

Τηλ.: 26553 60300 

e-mail: ktsavidis@konitsa.gr  

 

Αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ 
 

Αναρτητέα στο Διαδίκτυο 
 
Ιωάννινα, 01/12/2021 

 

Αρ. Πρωτ.: 6279/2021 
 

«Ψηφιακές υπηρεσίες, εργαλεία και 
εκθεσιακά κέντρα για ανάδειξη και 

διαφύλαξη της τέχνης της πέτρας στο 
πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με 

ακρωνύμιο “Stone.Art”» 

 
στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg 

Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020 

 Προϋπολογισμός: 127.258,06 € χωρίς 

ΦΠΑ  (157.800,00€ Φ.Π.Α. 24%) 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) 

Θέμα: Προκήρυξη διενέργειας Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο 

«Ψηφιακές υπηρεσίες, εργαλεία και εκθεσιακά κέντρα για ανάδειξη και διαφύλαξη της τέχνης 

της πέτρας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με ακρωνύμιο “Stone.Art”». 

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Κόνιτσας προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό 

με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά όπως αυτή θα προκύψει βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής 

για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο την «Ψηφιακές υπηρεσίες, εργαλεία και 

εκθεσιακά κέντρα για ανάδειξη και διαφύλαξη της τέχνης της πέτρας στο πλαίσιο 

υλοποίησης της Πράξης με ακρωνύμιο “Stone.Art”». για την υλοποίηση της Πράξης: 

“Preservation and promotion of significant stone monuments & buildings of the CB area and 

continuation of traditional building techniques ”, με ακρωνύμιο “ Stone.Art ” που 

χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA II «Ελλάδα-

Αλβανία 2014-2020». 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προκηρυσσόμενου Έργου είναι 127.258,06 € πλέον ΦΠΑ, 

ήτοι συνολικά 157.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Φορέας χρηματοδότησης της 
παρούσας σύμβασης είναι το Διασυνοριακό Πρόγραμμα «Interreg IPA Cross-border Cooperation 

Programme “Greece-Albania2014-2020”» , Κωδ. ΣΑ 518/6  
 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 518/6) 
 

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από τo Μέσο Προενταξιακής Βοήθειας (IPA) και 
15% από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Αλβανίας. 
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Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην υλοποίηση των παραδοτέων D2.1.1, D2.1.2, D2.1.3, 

D2.1.4, D3.1.2, D3.1.3, D4.1.2, D4.1.3, D4.1.4, D5.1.3, D5.1.3, D5.1.4 και D6.1.1 του έργου. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV): 79952000-2  Υπηρεσίες εκδηλώσεων, 71354100-5 Υπηρεσίες 

ψηφιακής χαρτογράφησης, 72212000-4 Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικού εφαρμογών 

και 30232000-4 Περιφερειακός εξοπλισμός 

Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου 

www.konitsa.gr. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα 

στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. και στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.  (www.promitheus.gov.gr). Αύξων Αριθμός Συστήματος: 

143445. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ στην ελληνική γλώσσα και σε 

ηλεκτρονικό φάκελο η οποία θα είναι προσβάσιμη,  την 02/12/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 

15:00:00 μ.μ. 

Η ημερομηνία και ώρα λήξης των προσφορών ορίζεται η 05/01/2022 και ώρα 15:00:00 

μ.μ. 

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10/01/2022 

και ώρα 10:00:00 π.μ. 

Χρόνος ισχύος προσφορών: για διάστημα δέκα (10) μηνών από την επόμενη της διενέργειας 

του διαγωνισμού. 

Χρονική διάρκεια της σύμβασης: για διάστημα έξι (6) μηνών από την υπογραφή της. 

Για τη συμμέτοχη στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, 

ύψους 2.545,16€. 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων: ισχύουν τα κριτήρια 

όπως περιγράφονται στο υποκεφάλαιο 2.2.1: Δικαίωμα συμμετοχής 

Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η ελληνική. Το μοναδικό νόμισμα, το οποίο θα 

χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό της τιμής προσφοράς στο διαγωνισμό είναι το ΕΥΡΩ. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο 

Κόνιτσας, Πλατεία Δημαρχείου, Κόνιτσα 44100, στο τηλέφωνο 2655360314, email: 

ktsavidis@konitsa.gr  

 

 

 

 

Ο Δήμαρχος 

 

Νικόλαος Β. Εξάρχου 
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