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Προκήρυξη (Περίληψη Διακήρυξης)  
Ανοιχτού Διαγωνισμού 

Αναθέτουσα Αρχή (Α.Α.): 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΥΡΟΥ (ΚΕΑ Ι.Μ. 
ΣΥΡΟΥ) 
Ομήρου 8, Ερμούπολη, Σύρος, ΤΚ 84 100 
Τηλ: 2281082815, Φαξ: 2281079382, e-mail: info@keaimsyrou.gr 

Υπεύθυνος για πληροφορίες Νικόλαος Χρυσίνης, Αντιπρόεδρος ΔΣ 

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ:  
 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  
το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του 
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Είδος/Τύπος Αναθέτουσας 
Αρχής: 

Αστική Μη κερδοσκοπική Εταιρεία 

Είδος Διαγωνιστικής 
Διαδικασίας: 

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός  

Τίτλος Διαγωνισμού: 

«Προμήθεια και εγκατάσταση εξειδικευμένου εξοπλισμού (Παραδοτέο 
6.8.1)» στο πλαίσιο της Πράξης «RE – CULT - Ανάδειξη και διάδοση της 
πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη και θεσμική 
ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας 
και της Κύπρου» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα διασυνοριακής 
συνεργασίας  Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» 

Συνολικός προϋπολογισμός 
έργου σε ευρώ  

χωρίς Φ.Π.Α.         40.322,58€  
ΦΠΑ     (24%)           9.677,42€ 
Συνολικός Π/Υ        50.000,00€ 

Κωδικοί του Κοινού 
Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων CPV (Common 
Procurement Vocabulary): 

38652100-1 - Μηχανές προβολής 

Αντικείμενο Σύμβασης: 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) 
ολογραμμάτων σε κεντρικά σημεία (Λιμένες) σε δύο νησιά των Κυκλάδων 
που θα επιλεγούν για τις ανάγκες του Έργου «RE-CULT». Το παραδοτέο 
αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού εκθετηρίων 
ολογράμματος. 

Δικαίωμα συμμετοχής:  
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
που πληρούν τους όρους των Παραγράφων 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 
2.2.7 της Αναλυτικής Διακήρυξης. 

Κριτήριο ανάθεσης (ή 
κατακύρωσης): 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής 

Διάρκεια Σύμβασης:  Τέσσερις (4) Μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 

Τίτλος Πράξης στην οποία 
εντάσσεται ο Δημόσιος 
Διαγωνισμός: 

«RE – CULT - Ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και φυσικής 
κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του 
Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της 
Κύπρου» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα διασυνοριακής 
συνεργασίας  Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» 

Κωδικός ΟΠΣ: 5035557 

Βασικοί όροι 
χρηματοδότησης 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ)  και από 
εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα 
Διακρατικής Συνεργασίας Interreg V-Α «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020». 
Είναι ενταγμένο στη ΣΑΕ 167/6 με ενάριθμο 2018ΕΠ16760014. 





 

Ημερομηνία και ώρα έναρξης 
υποβολής ηλεκτρονικών 
προσφορών: 

07/01/2022 και ώρα 14:00 

Καταληκτική ημερομηνία και 
ώρα υποβολής ηλεκτρονικών 
προσφορών: 

24/01/2022 και ώρα 14:00 

Ημερομηνία Διενέργειας 
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 
(Αποσφράγιση υποφακέλου 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
– Τεχνική Προσφορά»):  

27/01/2022 και ώρα 11:00 

Διάθεση της αναλυτικής 
Διακήρυξης του διαγωνισμού 
και των συμπληρωματικών 
εγγράφων της σύμβασης 

• Από τη Διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) www.eprocurement.gov.gr (Α/Α ΟΠΣ 
ΕΣΗΔΗΣ 151683) 

• Από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.keaimsyrou.gr   
Γλώσσα υποβολής 
προσφορών και επικοινωνίας:  

Ελληνική 

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές  

Κατανομή σε τμήματα ΟΧΙ 

Πρόσθετα πληροφοριακά 
στοιχεία: 

• Οι προσφορές να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα 

• Οι προσφορές να ισχύουν και να δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς 
για διάστημα οχτώ (8) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του 
διαγωνισμού. 

Απαιτούμενες εγγυήσεις: 

• Εγγύηση Συμμετοχής: 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (ποσό 806,45€) 

• Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης: 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης 

• Εγγύηση Καλής Λειτουργίας: 5% επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης 

Προδικαστικές προσφυγές 

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες 
εκδίδονται ή συντελούνται από την αναθέτουσα αρχή στο πλαίσιο 
διαγωνιστικής διαδικασίας διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV 
(άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016 και του Π.Δ 39/17 «Κανονισμός 
εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)» 

 

Ημερομηνία ανάρτησης της 
Διακήρυξης στον διαδικτυακό τόπο 

www.eprocurement.gov.gr του 
ΕΣΗΔΗΣ 

Ημερομηνία ανάρτησης της 
Προκήρυξης και της Διακήρυξης 

στον διαδικτυακό τόπο 
www.eprocurement.gov.gr  του 

ΚΗΜΔΗΣ 

Ημερομηνία ανάρτησης της 
Διακήρυξης στον διαδικτυακό 
τόπο του Κέντρου Έρευνας και 

Ανάπτυξης Ι.Μ. Σύρου 
www.keaimsyrou.gr 

07/01/2022 07/01/2022 07/01/2022 

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr του συστήματος, 
στην οποία οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά. 
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