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Ζαγορά, 31/08/2021
   Αρ. Πρωτ: 8511 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ	ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ	
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	
ΔΗΜΟΣ	ΖΑΓΟΡΑΣ	‐	ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ	
Δ/ΝΣΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	
ΤΜΗΜΑ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ	
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο Ζαγοράς, 
37001, Ζαγορά 
Πληροφορίες : Γιοβάνη Αικ. 
	

	
ΕΡΓΟ:	
	

	
iEastPelion	–	Ανάπτυξη	Ολοκληρωμένης	
Ψηφιακής	Διαδραστικής	Εφαρμογής	
Κινητών	Συσκευών	για	την	Προβολή	των	
Τοπικών	Φυσικών	και	Πολιτιστικών	
Τουριστικών	Πόρων	της	Περιοχής	του	
Δήμου	Ζαγοράς	Μουρεσίου 

	
ΧΡΗΜΑΤ.:	

	
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ	ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	
2014‐2020	
Τοπικό	Πρόγραμμα	CLLD/LEADER	

	
	

ΠΕΡΙΛΗΨΗ	ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ	ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ	
	
	
1 Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία, 

για την ανάθεση του έργου «iEastPelion	–	Ανάπτυξη	Ολοκληρωμένης	Ψηφιακής	Διαδραστικής	
Εφαρμογής	Κινητών	Συσκευών	για	την	Προβολή	των	Τοπικών	Φυσικών	και	Πολιτιστικών	
Τουριστικών	 Πόρων	 της	 Περιοχής	 του	 Δήμου	 Ζαγοράς	 Μουρεσίου»	 με προϋπολογισμό 
68.138,00 	ΕΥΡΩ	(με Φ.Π.Α. 24% ). Το	έργο	χρηματοδοτείται	από	το	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ	
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	2014‐2020	‐	Τοπικό	Πρόγραμμα	CLLD/LEADER 

2 Ταξινόμηση έργου κατά CPV: 72230000‐6, Υπηρεσίες ανάπτυξης εξατομικευμένων λογισμικών. 
3 Ο διαγωνισμός διεξάγεται από τη ∆/νση Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήμα Προμηθειών, Δήμου 

Ζαγοράς - Μουρεσίου. Τα τεύχη δημοπράτησης είναι αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα του 
Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου www.dimos-zagoras-mouresiou.gr (στο σύνδεσμο της Υπηρεσίας – 
∆ιακηρύξεις/Προκηρύξεις). Το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης δημοσιεύεται και στο 
ΚΗΜ∆ΗΣ. Πληροφορίες παρέχονται από: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήμα Προμηθειών, 
Δημαρχείο Ζαγοράς, ΤΚ 37001, Ζαγορά, τηλ.: 2426350218, fax: 2426023128, e-mail: 
giovanik.dim.z.m@gmail.com 

4 Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Ζαγοράς (Ζαγορά), στις 20/09/2021. 
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους 
στην αναθέτουσα αρχή ως ακολούθως: 
Με αποστολή σφραγισμένων προσφορών, συνταγμένες σύμφωνα με τα άρθρα της παρούσας 
διακήρυξης,  (ταχυδρομικά,  courier,  συστημένη  επιστολή)  και  κατάθεση  στο  Πρωτόκολλο  του 
Δήμου  Ζαγοράς  Μουρεσίου  (δ/νση:  Δημαρχείο  Ζαγοράς,  Τ.Κ.  37001,  Ζαγορά),,  το  αργότερο 
μέχρι  την  προηγούμενη  εργάσιμη  της  ημερομηνίας  διενέργειας  του  διαγωνισμού  (ήτοι 
Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021) και μέχρι ώρα 13.00 μ.μ..   Όσες προσφορές υποβάλλονται 
εκπρόθεσμα  δεν  αποσφραγίζονται,  δεν  λαμβάνονται  υπόψη  και  επιστρέφονται  χωρίς  να 
αποσφραγιστούν.  Διευκρινίζεται  ότι  οι  διαγωνιζόμενοι  φέρουν  την  ευθύνη  της  έγκαιρης 
παραλαβής της προσφοράς τους από το Δήμο. 

5 Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά µε βάση την τιμή 
και µε το σύστημα µε επιμέρους ποσοστά έκπτωσης οριζόμενα στο άρθρο 37 παρ. 2.(α) του Ν. 
4782/2021. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 
Ζαγοράς – Μουρεσίου. 

6 Το έργο συντίθεται από τις κατηγορίες α) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ με προϋπολογισμό 11.780,00	 €, β) 
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ	 ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ με προϋπολογισμό 48.360,00	 €, γ)	 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	 ΚΑΙ	
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ,	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	με προϋπολογισμό 5.270,00	€ 
και δ)	 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	 ΕΓΓΥΗΣΗΣ	 ΚΑΙ	 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ	 ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	 ΚΑΙ	 ΠΑΡΑΚΟΛ/ΣΗΣ	 ΚΑΛΗΣ	
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	INFO‐POINT με προϋπολογισμό 2.728,00	€ . 

7 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται 
σε έργα κατηγορίας υπηρεσιών και που είναι εγκατεστημένα σε α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) 
σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε 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 παρουσας παραγραφου και εχουν συναψει διμερεις η πολυμερεις συμφωνιες με 
την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.  

8 Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής, κατά τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016. 

9 Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα	 (12)	 μήνες από την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης.	

  
 

 
Ο	ΔΗΜΑΡΧΟΣ	ΖΑΓΟΡΑΣ	‐	

ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ	
	
	

ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ	ΔΙΑΝΟΜΗΣ	
 

Δ/ντή	Εφημερίδας:	
Ταχυδρόμος: φαξ: 2421033433 / τηλ: 2421038604 / info@taxydromos.gr 	
 	
με την παράκληση να δημοσιεύσει τούτη την περίληψη (με γραμματοσειρά 7 στιγμών και διάστιχο 8,5 
στιγμών) το αργότερο μέχρι 01/	09	/2021	και να αποστείλει τα δικαιολογητικά για την πληρωμή της 
στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου.  
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