
  

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                            Μύκονορ,   14/12/2020 

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΩΝ                                                Απιθ. Ππυη:   -18227- 

ΓΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

 

ΠΔΡΙΛΗΠΣΙΚΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ – ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ  ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: 

«Δθαπμογέρ εικονικήρ και επαςξημένηρ ππαγμαηικόηηηαρ για ηην πποβολή ηος πολιηιζηικού και 

ηοςπιζηικού αποθέμαηορ ηος Γήμος Μςκόνος με Κυδικό ΟΠ 5010704 ζηο Δπισειπηζιακό 

Ππόγπαμμα ΠΔΠ Ν. Αιγαίος» 

Κυδικόρ NUTS  έδπαρ αναθέηοςζαρ Απσήρ: EL 422 

Κυδικόρ NUTS ηόπος εκηέλεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ: EL422 

CPV: 72000000-5: (Τπηπεζίερ πληποθοπικήρ και ζςναθείρ ςπηπεζίερ)  

Ο Δήκαξρνο Μπθφλνπ, έρνληαο ππφςε ηελ ππ’ αξηζκ. 168/2020 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο 

ηνπ Δήκνπ Μπθφλνπ, πξνθεξχζζεη ειεθηξνληθφ αλνηρηφ δεκφζην δηεζλή δηαγσληζκφ (άλσ ησλ νξίσλ), 

κε θξηηήξην ανάθεζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη πποζθοπά βάζει βέληιζηηρ 

ζσέζηρ ποιόηηηαρ-ηιμήρ γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ γηα ην Έξγν κε ηίηιν: «Δθαπμογέρ εικονικήρ 

ΚΑΙ επαςξημένηρ ππαγμαηικόηηηαρ για ηην πποβολή ηος πολιηιζηικού και ηοςπιζηικού 

αποθέμαηορ ηος Γήμος Μςκόνος», ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016, θαη ενδεικηικού 

πποϋπολογιζμού 265.350,00 εςπώ πλέον Φ.Π.Α. 24%. 

Η ππεξεζία αθνξά ην ζπλδπαζκφ ησλ πιένλ θαηλνηφκσλ δηαδξαζηηθψλ εξγαιείσλ φπσο ε εηθνληθή 

πξαγκαηηθφηεηα θαη ε επαπμεκέλε πξαγκαηηθφηεηα γηα λα αιιάμεη ηνλ ηξφπν πνπ ηφζν νη 

δηαδηθηπαθνί επηζθέπηεο ηνπ λεζηνχ αιιά θαη απηνί πνπ επηζθέπηνληαη ην λεζί καζαίλνπλ θαη βηψλνπλ 

ηελ ηζηνξία,  ηνλ πνιηηηζκφ, ηα ήζε θαη ηα έζηκα ηνπ ηφπνπ. Εηδηθφηεξα ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ 

πξνβιέπεηαη ε αλάπηπμε ησλ παξαθάησ εθαξκνγψλ: 

 Μία (1) Οινθιεξσκέλε  εθαξκνγή εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ("Peter Pelekan's Mykonos 

Virtual Guide") κεηαθξαζκέλε ζε 4 γιψζζεο 

 Μία (1) Οινθιεξσκέλε  εθαξκνγή επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο ("Mykonos AR)" 

κεηαθξαζκέλε ζε 4 γιψζζεο 

 Μία (1) Οινθιεξσκέλε  εθαξκνγή επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο "Mykonos Giants Hunt" 

κεηαθξαζκέλε ζε 5 γιψζζεο 

 Οινθιεξσκέλν Παηρλίδη κε 3D γξαθηθά («Gaming Delos: the myths») κεηαθξαζκέλν ζε 4 

γιψζζεο. 

Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ην Επξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο 

Αλάπηπμεο (ΕΣΠΑ).  

 

Η ζχκβαζε πεξηιακβάλεηαη ζην πιαίζην ηεο Πξφζθιεζεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε ςεθηαθψλ εθαξκνγψλ 

ζηνλ ηνκέα ηνπ πνιηηηζκνχ γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο εκπεηξίαο» (θσδηθφο: ΝΑΙΓ51 θαη  

αξηζκ. 2237), ηνπ Επηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Νφηην Αηγαίν» θαη έρεη ιάβεη θσδηθφ MIS 

5010704. 

 

Η Πξνθήξπμε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απεζηάιε κε ειεθηξνληθά κέζα γηα δεκνζίεπζε ζηηο 

09/12/2020,  εκέξα Σεηάξηε ζηελ Τπεξεζία Εθδφζεσλ ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο.  

ΑΔΑ: ΨΨΠΒΩΚΚ-ΡΕ7



  

Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ειεθηξνληθά κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Εζληθνχ πζηήκαηνο 

Ηιεθηξνληθψλ Δεκνζίσλ πκβάζεσλ (Ε..Η.ΔΗ..), κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ αλαιπηηθή  δηαθήξπμε.  

 ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΔΗΓΗ : 15/12/2020 

 ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ: 

15/01/2021 και ώπα 15:00 

 ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ηέζζεπιρ (4) επγάζιμερ ημέπερ μεηά 

ηην καηαληκηική ημεπομηνία ςποβολήρ πποζθοπών και ώπα 10:00πμ μέζυ ηηρ  

Γιαδικηςακήρ πύληρ  www.promitheus.gov.gr ηος Δ..Η.ΓΗ.. 

 

Γικαίυμα ζςμμεηοσήρ:   

1. Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά 

πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα 

ζε: 

α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) θξάηνο-κέινο ηνπ Επξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Ε.Ο.Υ.), 

γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Δ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα 

ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ 

Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ 

ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ. 

 

2. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ 

απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο 

 3. ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο 

επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ.
 
  

Απαιηούμενερ εγγςήζειρ: Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο, θαηαηίζεηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο),  εγγπεηηθή 

επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ζε πνζνζηφ 2% επί ηεο πξνυπνινγηδφκελεο απφ ηελ ππεξεζία δαπάλεο, ρσξίο 

ην ΦΠΑ πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 5.307,00€ (πένηε σιλιάδερ ηπιακόζια επηά εςπώ).  

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο 

ζχκβαζεο, εθηφο ΦΠΑ, θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  

Πποζθοπέρ: Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο για ηο ζύνολο ηυν 

παπεσόμενυν ςπηπεζιών.  

Δελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο  

 

Υπόνορ ιζσύορ πποζθοπών: Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο για διάζηημα δώδεκα (12) μηνών απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Γημοζίεςζη ζε εθνικό επίπεδο  

Η πξνθήξπμε θαη ην πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Δηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθαλ ζην Κεληξηθφ 

Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Δεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΗΜΔΗ).  

http://www.promitheus.gov.gr/
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Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Δηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθε αθφκε θαη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ 

Ε..Η.ΔΗ..:  http://www.promitheus.gov.gr, φπνπ ε ζρεηηθή ειεθηξνληθή δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο ζηελ πιαηθφξκα ΕΗΔΗ  

Πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Δηαθήξπμεο) δεκνζηεχεηαη θαη ζηνλ Ειιεληθφ Σχπν, ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 66 ηνπ Ν. 4412/2016.  

Η πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Δηαθήξπμεο) φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε 16 ηεο 

παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3861/2010, αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΓΕΙΑ)  

Η Δηαθήξπμε θαηαρσξήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ, ζηε δηεχζπλζε : 

www.mykonos.gr    

 

Έξοδα δημοζιεύζευν 

Η δαπάλε ησλ δεκνζηεχζεσλ ζηνλ Ειιεληθφ Σχπν βαξχλεη ηνλ αλάδνρν. 

ηοισεία Δπικοινυνίαρ  

α) Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα ειεχζεξε, πιήξε, άκεζε & δσξεάλ ειεθηξνληθή 

πξφζβαζε κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ Ε..Η.ΔΗ.. 

β) Κάζε είδνπο επηθνηλσλία θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο 

δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ Ε..Η.ΔΗ.. 

γ) Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο απφ ηελ πξναλαθεξζείζα δηεχζπλζε 

 

Δπικοινυνία - Ππόζβαζη ζηα έγγπαθα ηηρ ύμβαζηρ 

Όιεο νη επηθνηλσλίεο ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, θαζψο 

θαη φιεο νη αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ, ηδίσο ε ειεθηξνληθή ππνβνιή, εθηεινχληαη κε ηε ρξήζε ηεο 

πιαηθφξκαο ηνπ Εζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Δεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΕΗΔΗ), κέζσ ηεο 

Δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ σο άλσ ζπζηήκαηνο. 

Παποσή Γιεςκπινίζευν 

Σα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά,  ηο απγόηεπο 8 ημέπερ πξηλ 

ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη απαληψληαη αληίζηνηρα ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ 

δηαγσληζκνχ κέζσ ηεο Δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr , ηνπ Ε..Η.ΔΗ., ηο απγόηεπο 

ενηόρ έξι (6) ημεπών πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.  Αηηήκαηα 

παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ – δηεπθξηλίζεσλ  ππνβάιινληαη απφ εγγεγξακκέλνπο  ζην 

ζχζηεκα νηθνλνκηθνχο θνξείο, δειαδή απφ εθείλνπο πνπ δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο 

έρνπλ ρνξεγεζεί (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) θαη απαξαίηεηα ην ειεθηξνληθφ αξρείν κε ην 

θείκελν ησλ εξσηεκάησλ είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν. Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ πνπ 

ππνβάιινληαη είηε κε άιιν ηξφπν είηε ην ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηα ζπλνδεχεη δελ είλαη ςεθηαθά 

ππνγεγξακκέλν, δελ εμεηάδνληαη.  

 

                                                                                         Ο Γήμαπσορ Μςκόνος 

 

                                                                                       Κυνζηανηίνορ Π. Κοςκάρ 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΨΠΒΩΚΚ-ΡΕ7
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