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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

1. Ο Δήμος Γορτυνίας, προκηρύσσει 

ανάθεση της παροχής υπηρεσιών με 

περιεχομένου για την δημιουργία του εικονικού Μουσείου Μίκη Θεοδωράκη 

προϋπολογισμό 551.451,6

Αντικείμενο είναι η δημιουργία

διατήρηση της μνήμης και παράλληλα 

Θεοδωράκης, έζησε μαζί με την οικογένειά του 

χούντα και μετέτρεψε τη Ζάτουνα, από τόπο εξορίας και απομόνωσης, σε παγκόσμιο φάρο, στον αγώνα 

για την ειρήνη, τη δημοκρατία και την ελευθερία. Εκεί, εμπνεύστηκε και δημιούργησε σημαντικό μουσικό 

πνευματικό και συγγραφικό έργο. Το 2006 ιδρύθηκε το «Μουσείο Μίκη Θεοδωράκη Ζάτουνας» και 

στεγάσθηκε στο πέτρινο δημοτικό σχολείο της Ζάτουνας. Παρά τη δυναμική του εκκίνηση, η ανάπτυξη του 

Μουσείου δεν ολοκληρώθηκε από άποψη λειτουργίας, θεσμικής οντότητας κ

 

Οι προς ανάπτυξη υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσιών συμβάσεων (CPV

72212500-4 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού επικο
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                                                                                                              Δημητσάνα

      Αριθ. Πρωτ. 

ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ 

Κουτσιάδης 

15-508 

@gortynia.gov.gr 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

, προκηρύσσει διεθνή ανοικτό διαγωνισμό κατά το άρθρο 27 του ν. 4412/2016 για την 

ανάθεση της παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Ανάπτυξη διαδραστικών εφαρμογών και ψηφιακού 

περιεχομένου για την δημιουργία του εικονικού Μουσείου Μίκη Θεοδωράκη 

551.451,61  €  χωρίς ΦΠΑ. 

δημιουργία διαδικτυακού εικονικού Μουσείου Μίκης Θεοδωράκης

διατήρηση της μνήμης και παράλληλα την προβολή των ιστορικών γεγονότων. Στο χωριό Ζάτουνα, ο Μίκης 

Θεοδωράκης, έζησε μαζί με την οικογένειά του περίπου για δύο χρόνια (1968-1969), εκτοπισμ

μετέτρεψε τη Ζάτουνα, από τόπο εξορίας και απομόνωσης, σε παγκόσμιο φάρο, στον αγώνα 

για την ειρήνη, τη δημοκρατία και την ελευθερία. Εκεί, εμπνεύστηκε και δημιούργησε σημαντικό μουσικό 

υματικό και συγγραφικό έργο. Το 2006 ιδρύθηκε το «Μουσείο Μίκη Θεοδωράκη Ζάτουνας» και 

στεγάσθηκε στο πέτρινο δημοτικό σχολείο της Ζάτουνας. Παρά τη δυναμική του εκκίνηση, η ανάπτυξη του 

Μουσείου δεν ολοκληρώθηκε από άποψη λειτουργίας, θεσμικής οντότητας και μουσειακού περιεχομένου.

υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 

CPV): CPV 72212520-0 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού πολυμέσων

4 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού επικοινωνίας και πολυμέσων

                                ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ                                                         

Δημητσάνα, 12/1/2023 

Αριθ. Πρωτ. 261 

ανοικτό διαγωνισμό κατά το άρθρο 27 του ν. 4412/2016 για την 

Ανάπτυξη διαδραστικών εφαρμογών και ψηφιακού 

περιεχομένου για την δημιουργία του εικονικού Μουσείου Μίκη Θεοδωράκη - Ζάτουνας», με 

διαδικτυακού εικονικού Μουσείου Μίκης Θεοδωράκης με στόχο τη 

Στο χωριό Ζάτουνα, ο Μίκης 

1969), εκτοπισμένος από τη 

μετέτρεψε τη Ζάτουνα, από τόπο εξορίας και απομόνωσης, σε παγκόσμιο φάρο, στον αγώνα 

για την ειρήνη, τη δημοκρατία και την ελευθερία. Εκεί, εμπνεύστηκε και δημιούργησε σημαντικό μουσικό 

υματικό και συγγραφικό έργο. Το 2006 ιδρύθηκε το «Μουσείο Μίκη Θεοδωράκη Ζάτουνας» και 

στεγάσθηκε στο πέτρινο δημοτικό σχολείο της Ζάτουνας. Παρά τη δυναμική του εκκίνηση, η ανάπτυξη του 

αι μουσειακού περιεχομένου.  

υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 

0 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού πολυμέσων και CPV 

ινωνίας και πολυμέσων.  

ΑΔΑ: 6ΤΟΤΩ90-ΦΜΝ





 

 

2. Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης (

181675). Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την διεύθυνση στο διαδίκτυο (

gortynia.gov.gr 

3. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφο

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης

βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας 

4. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε 

περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι ε

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 κα

Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδι

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του 

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες 

δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 

οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή 

με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικο

Ένωσης. 

5. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

6. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, 

(έντεκα χιλιάδων είκοσι εννέα ευρώ και τριών λεπτών

δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 

ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

7. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του 

για την τοπική αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών

περιλαμβάνεται στην πράξη με 
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Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α διαγωνισμού 

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την διεύθυνση στο διαδίκτυο (

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 06/03/2023 ημέρα 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε 

περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

μέλος της Ένωσης, 

μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 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 παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του 

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες 

οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 

οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή 

με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικο

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, 

έντεκα χιλιάδων είκοσι εννέα ευρώ και τριών λεπτών). Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και 

δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δέκα (10) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Ανάπτυξης και 

τοπική αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών

περιλαμβάνεται στην πράξη με τίτλο «Ανάπτυξη διαδραστικών εφαρμογών και ψηφιακού 

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική 

) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α διαγωνισμού 

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): www 

ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων 

www.promitheus.gov.gr). 

είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε 

γκατεστημένα σε: 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

ι τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

κασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του 

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες 

οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 

οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή 

με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού  €11.029,03 

μενες προσφορές ισχύουν και 

) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής 

νάπτυξης και Αλληλεγγύης 

τοπική αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών. Η σύμβαση 

Ανάπτυξη διαδραστικών εφαρμογών και ψηφιακού 

ΑΔΑ: 6ΤΟΤΩ90-ΦΜΝ





 

περιεχομένου για την δημιουργία του εικονικού Μουσείου Μίκη Θεοδωράκη 

ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. 

της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) (ΑΔΑ: 

ΩΝΙΑ46ΜΤΛ6-Π1Π). Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται

από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κυρίου του 

Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υ

Το αντικείμενο της σύμβασης που προκηρύσσεται δεν συνιστά κατάτμηση ενός σχεδίου ομοειδών 

προϊόντων με σκοπό την αποφυγή των διατάξεων του Ν4412/16.

8. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο.

3 

περιεχομένου για την δημιουργία του εικονικού Μουσείου Μίκη Θεοδωράκη 

ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. 

της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) (ΑΔΑ: 

. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται 

από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κυρίου του 

Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Το αντικείμενο της σύμβασης που προκηρύσσεται δεν συνιστά κατάτμηση ενός σχεδίου ομοειδών 

προϊόντων με σκοπό την αποφυγή των διατάξεων του Ν4412/16. 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο. 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ   ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ 

 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ  ΧΑΡ.  ΚΟΥΛΗΣ 

περιεχομένου για την δημιουργία του εικονικού Μουσείου Μίκη Θεοδωράκη - Ζάτουνας» η οποία έχει 

ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 9561/2021 

της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) (ΑΔΑ: 

ενδυτικού δανείου που χορηγείται 

από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κυρίου του 

Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος 

Το αντικείμενο της σύμβασης που προκηρύσσεται δεν συνιστά κατάτμηση ενός σχεδίου ομοειδών 

 

ΑΔΑ: 6ΤΟΤΩ90-ΦΜΝ
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