
   

 

 

TEXNIKO ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΑ ΑΙΓΑΙΟΥ  

Πληρ: ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ – ΜΙΧΑΗΛ  ΜΑΝΩΛΑΚΕΛΛΗΣ 
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών  

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

 «Έντυπη και ψηφιακή ανάδειξη της αρχιτεκτονικής αξίας των οικισμών του Πλωμαρίου και της 

Βρίσας» 

 

ΤΟ TEXNIKO ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΑ ΑΙΓΑΙΟΥ 

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει 

των κριτηρίων που αναλύονται στους όρους της διακήρυξης για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των Εργασιών 

ανάπτυξης ψηφιακών εφαρμογών στο πλαίσιο του έργου με τίτλο : «Έντυπη και ψηφιακή ανάδειξη της αρχιτεκτονικής 

αξίας των οικισμών του Πλωμαρίου και της Βρίσας», εκτιμώμενης αξίας 60.000 ευρώ χωρίς τον Φ.Π.Α. 24%.  

1)  Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:  

Αναθέτουσα αρχή: Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος – Περιφερειακό Τμήμα ΒΑ Αιγαίου Οδός: Αρίωνος 1, 

Μυτιλήνη, 811 00, Λέσβος, Ταχ.Κωδ.: 81100, Τηλ.: 22510-40847/48126 

Telefax: 22510-48127, E-mail: tee_mitil@tee.gr  

            Ιστοσελίδα: https://www.ba-aigaio.tee.gr/ 

2)          Κωδικός CPV: {72262000-9} – Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού.  

3) Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης/εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL411  

4) Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος – Περιφερειακό Τμήμα ΒΑ Αιγαίου https://www.ba-

aigaio.tee.gr/ 

5) Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Θα πραγματοποιηθεί η  δημιουργία και συλλογή του αναγκαίου 

περιεχομένου που θα αξιοποιηθεί στην έντυπη μορφή και  θα υποστηρίζεται από ειδική εφαρμογή-λογισμικό 

επαυξημένης πραγματικότητας, καθώς και από ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή-λογισμικό αφηγηματικού βιβλίου 

που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου. Αρχικά θα συνταχθούν τα κείμενα, θα επιλεχθούν οι φωτογραφίες 

– εικόνες που θα χρησιμοποιηθούν στην έντυπη έκδοση και θα επιλεχθούν τα σημεία της έντυπης έκδοσης 

στην οποία θα δημιουργηθεί επαύξηση και θα αναπτυχθεί το αντίστοιχο περιεχόμενο. Στη συνέχεια  θα 

αναπτυχθούν η εφαρμογή ανάγνωσης και προβολής επαυξημένης πραγματικότητας και η ηλεκτρονική 

εφαρμογή αφηγηματικού βιβλίου που θα περιλαμβάνει δύο τουλάχιστον αλληλεπιδραστικές ιστορίες. Ολα τα 

παραπάνω θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου με τίτλο  «Έντυπη και ψηφιακή ανάδειξη της 

αρχιτεκτονικής αξίας των οικισμών του Πλωμαρίου και της Βρίσας», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του 

Μέτρου 19 ,Υπομέτρου 19.2 (Υποδράση 19.2.4.5) του ΠΑΑ 2014-2020 (για παρεμβάσεις Δημοσίου 

χαρακτήρα)  

   Μυτιλήνη  , 9-10-20  

   Αριθμός Πρωτ.: 948 

https://www.ba-aigaio.tee.gr/
https://www.ba-aigaio.tee.gr/
https://www.ba-aigaio.tee.gr/


ΑΔΑ: ΩΚΘΚ46Ψ842-6ΔΙ



6) Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών και σε 

περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

7) Δικαιούμενοι συμμετοχής:  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν 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 και 5 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. 

 2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να 

περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι 

της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

8) Υποβολή προσφορών:  

Στο Τεχνικό Επιμελητήριο  Ελλάδος – Περιφερειακό Τμήμα ΒΑ Αιγαίου Οδός: Αρίωνος 1, Μυτιλήνη, 811 00, 

Λέσβος, Ταχ.Κωδ.: 81100 

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στο 

πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την καταληκτική ημερομηνία και ώρα. 

- Ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.: 16-10-2020 ημέρα της      

     εβδομάδος  Παρασκευή.  

- Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 2-11-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.  

-      Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών (Διενέργειας Διαγωνισμού): 9-11-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 

10:00 π.μ..   

9) Χρόνος ισχύος προσφορών: Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι οκτώ (8) μήνες από την 

ημερομηνία του διαγωνισμού.  

10) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.  

11) Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων στο πλαίσιο του Μέτρου 19 ,Υπομέτρου 19.2,Υποδράση 19.2.4.5 του ΠΑΑ 2014-2020 (για 

παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα).  Η σύμβαση(Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών- Υποέργο 3) περιλαμβάνεται 

στην  Πράξη : Έντυπη και ψηφιακή ανάδειξη της αρχιτεκτονικής αξίας των οικισμών του Πλωμαρίου και 

της Βρίσας. 

Η Πράξη έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 με βάση την απόφαση 

ένταξης με αρ. πρωτ. 836/5-4-2019 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π Βορείου Αιγαίου και έχει 

λάβει κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 0010921845. 

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 προσέγγιση CLLD 

LEADER» με  συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και  από Εθνική Δαπάνη. 

12) Διάρκεια Σύμβασης: Η σύμβαση που θα υπογραφεί ανάμεσα στην αναθέτουσα αρχή και στον ανάδοχο θα έχει 

χρονική διάρκεια για είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.   

13) Εγγυήσεις: Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για συμμετοχή στον διαγωνσιμό.Η εγγύηση καλή εκτέλεσης 

της σύμβασης είναι σε ποσοστό 5,00% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ.  

14) Προδικαστική Προσφυγή: Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, 

όπως ισχύει. Βλ. σχετικά: Άρθρο 3.4 της διακήρυξης.  



ΑΔΑ: ΩΚΘΚ46Ψ842-6ΔΙ



15) Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr)     

        στο portal του επιμελητηρίου https://www.ba-aigaio.tee.gr/ . 

 

 

 

 

                                                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ 

                                                                                                                           

                                                                            ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΕ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

 

                                                                                                                                             

                                                                             ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΕΛΛΗΣ 

https://www.ba-aigaio.tee.gr/
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