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Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για το έργο 

«Ανάδειξη του ορθόδοξου πολιτιστικού αποθέματος του Νομού Χανίων» 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΛΑΣΑΝΙΑ 

 
Προκηρύσσει Ανοικτό , διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά  για το έργο «Ανάδειξη του ορθόδοξου πολιτιστικού 

αποθέματος του Νομού Χανίων» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 642.000,00 
ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου για το Έργο, όπως αυτό 

περιγράφεται στο Α΄ Μέρος της Διακήρυξης. Το βασικό  αντικείμενο του έργου 

συνίσταται στην κάλυψη υπαρκτών αναγκών ψηφιοποίησης, ηλεκτρονικής 

τεκμηρίωσης,  και αξιοποίησης του πλούσιου πολιτιστικού αποθέματος που διαθέτουν ο 

φορέας  Πρότασης και τα εμπλεκόμενα Μοναστήρια  και αφορά  στην ανάπτυξη της 

Διαδικτυακής Πύλης για την ανάδειξη και προβολή των  συλλογών που διαθέτουν αλλά 

και την παρουσίαση αυτών μέσω 3-D View υπηρεσιών.  

Στόχος  του έργου είναι η δημιουργία ενός πολιτιστικού πληροφοριακού κόμβου, ο 

οποίος θα αναδεικνύει και θα  αξιοποιεί την πολιτισμική μας κληρονομιά, ενώ 

παράλληλα θα λειτουργεί  ως σημείο αναφοράς και  πηγή ολοκληρωμένης πολιτιστικής 

πληροφόρησης και προβολής,  εξασφαλίζοντας  ένα πλαίσιο  επιστημονικής  

αρτιότητας,  ποιότητας και  πολύγλωσσης παρουσίας του  Νομού Χανίων.  

Η προβολή του  Νομού Χανίων μέσω διαδικτύου θα συμβάλλει ενεργά  στην 

ψηφιοποίηση και προβολή μεγάλου πολιτιστικού υλικού ,  η οποία θα μπορεί να κάνει 

και χρήση του ψηφιακού υλικού για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς αλλά 

και την προώθηση  του Εκκλησιαστικού τουρισμού, παρουσιάζοντας όχι μόνο τον 

πολιτιστικό – εκκλησιαστικό πλούτο αλλά και την 3-D παρουσίαση μοναστηριών ένα 

εργαλείο που προτρέπει τον επισκέπτη της πύλης να επισκεφθεί   από κοντά αυτούς 

τους Ναούς και Μοναστήρια.  

Ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο συγχρηματοδότησής του από το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» που έχει ενταχθεί στο Εθνικό 

Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) με την Απόφαση CCI 2007 GR 16 1 PO 

002/26-10-2007 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και υλοποιείται από τον Δήμο Πλατανιά 

ως Δικαιούχος της πράξης με κωδικό ΟΠΣ: 373934. 

 

Ημερομηνία και ώρα λήξης της παραλαβής προσφορών ορίζεται η 19-11-2013 ημέρα 

Τρίτη και ώρα  11:00 π.μ. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα που βρίσκεται στο Γεράνι την 
19-11-2013 ημέρα Τρίτη. Ώρα έναρξης του διαγωνισμού 11:00 π.μ. 

 

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 

τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στις παραγράφους φάλμα! Σο 

αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε. Δικαιολογητικά Συμμετοχής και 

φάλμα! Σο αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε. Ελάχιστες 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής της διακήρυξης 

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής  που ανέρχεται σε 

ποσοστό 5% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. ήτοι 32.100,00€. Ο χρόνος περαίωσης του έργου 8 είναι μήνες από την 

υπογραφή της σύμβασης. 

 
 

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται τις ημέρες 

Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 10:00 έως 13.:00 ,από το γραφείο Προμηθειών του 

Δήμου Πλατανιά .Αρμόδιος κ. Γιακουμάκη Βαρβάρα Διεύθυνση: Δήμος Πλατανιά , 

Γεράνι, τ.κ. 73014 Τηλέφωνο :2821083585 
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