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Σητεία, 26/05/2022 

                                                                                                                      Αρ. Πρωτ.  056 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Σητείας Α.Α.Ε. ΟΤΑ 

προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την 

«παροχήυπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την υποστήριξη υλοποίησης της Πράξης: 

“Δίκτυο Ανοικτών Οικομουσείων για την Ανάδειξη & Ήπια Ενίσχυση Περιοχών με 

Περιβαλλοντική Ιστορικότητα - ECO.MUSE” ».  

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας  Interreg V-A  

‘’Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020”. (Άξονας προτεραιότητας 3:  «Διατήρηση και προστασία 

του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων» και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και 

της Κύπρου, (Αριθμός ΣΑΕΠ 102/6 με Κ.Α. 2021ΕΠ10260011)», με κωδικό ΟΠΣ 

5050640. 

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας: 

 Αναθέτουσα αρχή: Οργανισμός Ανάπτυξης Σητείας Α.Α.Ε. ΟΤΑ 

 Είδος αναθέτουσας αρχής: Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία  Ο.Τ.Α.  

 Οδός : Επ. Ζαχαρία & Ι. Καποδίστρια 8, Τ.Κ. 72300 Σητεία – Κρήτη , 

 Τηλ.:28430-23590, 28430-25887, FAX:28430-25341, 

 E-mail: info@oas.gr, 

 Ιστοσελίδα: www.oas.gr,  

 ΚωδικόNUTS: EL 432.  

2. Προϋπολογισμός (Π/Υ): Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 

84.320,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (Π/Υ χωρίς ΦΠΑ:68.000,00 €, ΦΠΑ : 

16.320,00 €).  

3. Κοινό Λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV): Οι παρεχόμενες υπηρεσίες 

κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς: 79410000-1 & 79952000-2.  

4.Κριτήριο ανάθεσης: Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας 

από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής.  

5. Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.  

6. Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως και την 31.05.2023. 

7. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Όπως περιγράφεται στην αναλυτική Διακήρυξη. 
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8.Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό: Για την έγκυρη συμμετοχή στη 

διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού χιλίων 

τρακόσιων εξήντα ευρώ (1.360,00€).  

9. Παραλαβή προσφορών: Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας 

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της 

Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. Η καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 17/06/2022 ημέρα Παρασκευή και 

ώρα 14:30. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», θα πραγματοποιηθεί στις 22/06/2022 ημέρα 

Τετάρτη και ώρα 11:00 ενώ η αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική 

Προσφορά κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή. 

10.Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον 

συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για 

διάστημα εννέα (9) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 

της προσφοράς.  

11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική. 

12.Χρηματοδότηση: Η δαπάνη για τησύμβαση θα βαρύνει την πράξη ECO.MUSE 

«Δίκτυο Ανοικτών Οικομουσείων για την Ανάδειξη & Ήπια Ενίσχυση Περιοχών με 

Περιβαλλοντική Ιστορικότητα», η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Συνεργασίας 

«Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020» και έχει λάβει κωδικό MIS 5050640. Η 

παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο ΕΤΠΑ) και 

από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

13. Δημοσιεύσεις/Πρόσβαση στα Έγγραφα: Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης 

καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), 

καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση 

(URL) :www.oas.grστη διαδρομή : Αρχική► Νέα ► Ανακοινώσεις τις 31/05/2022 και 

καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό 161845. Η 

δε Προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης), καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο στην 

ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (URL):www.oas.gr, και τέλος 

δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.  

14.Πληροφορίες:Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

απευθύνονται στην Αρχή, καθημερινά τιςεργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ: 28430-

23590& 28430-25887 e-mail: info@oas.gr. 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 

Γεώργιος Ζερβάκης 
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