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ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                                       Αρ. Πρωτ.:    66137                                        

           
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Επωνυμία και Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής: 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ 1, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Τ.Κ. 71202 

Τηλ. 00 30 2813 409178 / 2813 4094199, Πληροφορίες: κα. ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΔΡΟΣΟΥ / ΠΑΠΑΔΟΜΙΧΕΛΑΚΗ 

ΜΑΡΘΑ,  Email: drosou@heraklion.gr/papadomichelaki-m@heraklion.gr 

Διευθύνσεις διαδικτύου: www.heraklion.gr  
 

Ονομασία που δόθηκε στην σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: 

Υποέργο 1 «Ψηφιοποίηση αρχειακού και επιστημονικού υλικού για σπήλαια και άλλες καρστικές μορφές της 
Ελλάδας». 

Κατηγορία και Περιγραφή Υπηρεσιών CPV: 72262000 Υπηρεσίες Ανάπτυξης Λογισμικού  

Περιγραφή / αντικείμενο της σύμβασης: 

Το υποέργο «Ψηφιοποίηση αρχειακού και επιστημονικού υλικού για σπήλαια και άλλες καρστικές 

μορφές της Ελλάδας» αφορά την ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση υλικού που αφορά στα σπήλαια και 

τις λοιπές καρστικές μορφές (φαράγγια, γλυφές, καταβόθρες κ.ά.) και έτσι, τη δημιουργία, για 

πρώτη φορά στον ελλαδικό χώρο, ενιαίου ηλεκτρονικού αρχείου για τα σπήλαια σε όλη την 

Ελλάδα, τα οποία υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού (Εφορία 

Παλαιοανθρωπολογίας και Σπηλαιολογίας), όντας αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτισμικής 

κληρονομιάς της χώρας μας. 
Τόπος εκτέλεσης διαγωνισμού: 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ 1, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Τ.Κ. 71202 

Συνολική ποσότητα ή έκταση: 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου, ανέρχεται στο ποσό των 306.579,76€ (συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α 23%). 

Ισχύς των προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες στον διαγωνισμό για έξι (6) μήνες από την επόμενη 

μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας του διαγωνισμού. 

Διαδικασία 

Ανοικτός Δημόσιος Διεθνής Διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές κατά την ανοικτή διαδικασία που 
προβλέπεται από το Π.Δ. 60/2007. 

Κριτήρια ανάθεσης 

Η πλέον συμφέρουσα προσφορά σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία. 
 

Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία εκτέλεσης: 
Η συνολική διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι δεκαπέντε (15) μήνες. 

 
Ημερομηνία αποστολής της παρούσας στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων:  

07/05/2014 ημέρα Τετάρτη  
Χρηματοδότηση 

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους. 

Χρόνος και τόπος υποβολής των προσφορών 

Η υποβολή των προσφορών θα γίνει στις 17 Ιουνίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στο ΔΗΜΟ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ 1, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Τ.Κ. 71202. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

Ιωάννης Κουράκης 
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