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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
Διεύθυνση: Πλατεία Διονυσίου Σολωμού -1-, 
29100, Ζάκυνθος 
Πληροφορίες : Γερασιμος Λευτάκης   
Τηλ. : 2695361330 – Fax : 2695361314 

 ΤΙΤΛΟΣ: «Χpose-Zante: Ολοκληρωμένο 
Πληροφοριακό Σύστημα Τουριστικής 
Προβολής Δήμου Ζακύνθου» 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 220.000,00    
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΣΠΑ – Π.Ε.Π. ΔΕ.ΠΙΝ 
2007-2013 
  

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 

ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΧPOSE-ZANTE: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» ΚΑΙ  

ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 2 ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΥΛΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΧPOSE-ZANTE: 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΖΑΚΥΝΘΟΥ» 
 

της ενταγμένης πράξης, με κωδικό MIS 381369, στον Άξονα Προτεραιότητας «06-
Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Ιονίων Νήσων» του Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 

– ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ – ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ», της προγραμματικής περιόδου «ΕΣΠΑ 2007-
2013», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ) 
 

Cpv (72 00 00 00 - 5) 
 

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
                                                                                               Ζάκυνθος    28-07-2015 

                                                                                                       Αρ. Πρωτ.:       26735 
 

Ο Δήμος Ζακύνθου προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοιχτό Διαγωνισμό για την 
επιλογή αναδόχου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά, για την υλοποίηση του έργου «Χpose-Zante: Ολοκληρωμένο 
Πληροφοριακό Σύστημα Τουριστικής Προβολής Δήμου Ζακύνθου»,  προϋπολογισμού 
178.861,79 € χωρίς ΦΠΑ και 220.000,00 € με ΦΠΑ.  

Εφαρμοζόμενη Νομοθεσία: Π.Δ 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007), Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 
150/Α/10-7-2007), Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010), Ν.3463/2006 (ΦΕΚ  
114/Α/30.06.2006), Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α), Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α' 173/30.09.2010), Ν. 
3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007), 14053/ΕΥΣ1749/27.03.08 (ΦΕΚ 540/Β/27-3-2008), Καν. 
(ΕΚ) αριθ. 1083/2006, 28020/ΕΥΘΥ, Υ.Α 11389/1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) (ΦΕΚ 185/Β), Ν. 
4281/2014 (ΦΕΚ 16/8-8-2014).  

Περιγραφή/αντικείμενο της σύμβασης:  Αντικείμενο του διαγωνισμού, σύμφωνα και με 
το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης, είναι η ανάπτυξη και υλοποίηση του Ολοκληρωμένου 
Πληροφοριακού Συστήματος Τουριστικής Προβολής για το Δήμο Ζακύνθου. Το έργο 
υλοποιείται με δύο (2) υποέργα: Υποέργο 1. Χpose-Zante: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό 
Σύστημα Τουριστικής Προβολής Δήμου Ζακύνθου. Υποέργο 2. Υλικός εξοπλισμός για το έργο 
«Χpose-Zante: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Τουριστικής Προβολής Δήμου 
Ζακύνθου». 



ΑΔΑ :    61ΕΞΩΡ1-ΣΣΝ 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: Το σύνολο της δαπάνης κατανέμεται σε δύο (2) επιμέρους 
προϋπολογισμούς (Υποέργα). Ο προϋπολογισμός για το Υποέργο 1 με τίτλο: «Χpose-Zante: 
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Τουριστικής Προβολής Δήμου Ζακύνθου» 
ανέρχεται σε Εκατόν Εξήντα Τέσσερις Χιλιάδες Εννιακόσια Πενήντα Εννέα Ευρώ και Τριάντα 
Πέντε Λεπτά (164.959,35 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% ήτοι Διακόσιες Δύο Χιλιάδες 
Εννιακόσια Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (202.900,00 €) και  για τo Υποέργο 2 με τίτλο: 
ΥΛΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Χpose-Zante: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό 
Σύστημα Τουριστικής Προβολής Δήμου Ζακύνθου» ανέρχεται σε Δέκα Τρεις Χιλιάδες 
Εννιακόσια Δύο Ευρώ και Σαράντα Τέσσερα Λεπτά (13.902,44 €) μη συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 23% ήτοι Δέκα Επτά Χιλιάδες Εκατό ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (17.100,00 €). 
Προσφορές γίνονται δεκτές είτε για το υποέργο 1, είτε για το υποέργο 2, είτε 
συνολικά και για τα δύο υποέργα και όχι για μέρος αυτού ή αυτών. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία πενήντα δύο 
ημερών (52) από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της περίληψης της Διακήρυξης 
αυτής στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο μέχρι τις 28/08/2015 
και ώρα 17:00 μ.μ. μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στην Ελληνική γλώσσα σε ηλεκτρονικό φάκελο, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στα άρθρα 134-138 του Ν. 4281/2014, στο άρθρο 11 
της Υ.Α. Π1/2390/2013, στο Π.Δ. 60/2007 και συμπληρωματικά στο Π.Δ. 118/2007.  
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Η διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 31/08/2015 και ώρα 

– 15:00 μ.μ. 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 07/09/2015 και 

ώρα 17:00 μ.μ. 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και 
εάν τυχόν έχουν υποβληθεί έγγραφα εντύπως κατά τις παραγράφους 1.2.1 και 1.2.3 του 
άρθρου 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 επιστρέφονται από την Υπηρεσία χωρίς να 
αποσφραγιστούν. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει 
η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 138 του ν.4281/2014. 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:  

       α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
       β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά 

       γ) συνεταιρισμοί 

       δ) κοινοπραξίες προμηθευτών 
που προέρχονται από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κράτη του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), κράτη που  έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων 
και τρίτες χώρες που συνδέονται με την Ε.Ε. με διμερείς συμφωνίες, εφόσον 
δραστηριοποιούνται νόμιμα στον τομέα των προμηθειών, διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία 
και γνώση για τις προμήθειες του παρόντος διαγωνισμού, ικανοποιούν τους γενικούς και 
ειδικούς όρους ως και τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής που αναφέρονται στη 
διακήρυξη. 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-
Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr). 

Δημοσίευση περίληψης: Η παρούσα περίληψη δημοσιεύεται α) στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης β) στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της 
Εφημερίδας της Κυβέρνησης γ) στον ελληνικό τύπο σε δύο ελληνικές οικονομικές ευρείας 
κυκλοφορίας, σε δύο ημερήσιες και μια εβδομαδιαία νομαρχιακή. Περίληψη της διακήρυξης 
θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος ενώ ολόκληρη η 
διακήρυξη θα αποσταλεί στο Εμπορικό Επιμελητήριο.  
Ισχύς προσφορών: Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημερολογιακές ημέρες, 
προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.  
Εγγύηση Συμμετοχής: Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και με 
ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό 
θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 2% του προϋπολογισμού του Έργου (μη 
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ).  

Το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής για το Υποέργο 1: 
• Είναι Τρείς Χιλιάδες διακόσια ενενήντα εννιά Ευρώ & δεκαεννιά λεπτά (€ 3.299,19)  

Το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής για το Υποέργο 2: 

• Είναι Διακόσια Εβδομήντα Οκτώ Ευρώ  & πέντε  λεπτά  (€ 278,05) 

Χρόνος υλοποίησης - διάρκεια του έργου: Η διάρκεια για το Υποέργο 1 είναι τέσσερις (4) 
μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η διάρκεια για το Υποέργο 2 είναι δύο (2) μήνες από 
την υπογραφή της σύμβασης. 

Έξοδα Δημοσίευσης: Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, αρχικής και επαναληπτικής, 
στον Ελληνικό Τύπο, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον εργολάβο που 
ανακηρυχθεί ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών. 
Στην περίπτωση πολλών αναδόχων, το ποσό της δαπάνης δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο, 
θα επιμεριστεί αναλογικά με την αξία της κάθε σύμβασης σε όλους τους αναδόχους. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
α/α 

 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΗΣ 
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