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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΑΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Γ.Τ.Α.Α.)
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020»

ΜΕΤΡΟ 19 ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2, ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.5 «Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις 
που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της 

πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με 
υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικο-οικονομικών πτυχών καθώς 

και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης συμπεριλαμβανομένων 
πολιτιστικών/συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου-

μύλοι, γεφύρια κλπ)» 

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με 
συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
της πράξης:

 ««Κέντρο ερμηνείας και αποσταγμάτων Δράμας»

Ο Δήμος Δράμας διακηρύττει ότι την 26 του μηνός  Απριλίου του έτους 2021 ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 17:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gr), θα 
διεξαχθεί με Ανοιχτή Δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα για την υπηρεσία με τίτλο: «Ανάπτυξη εφαρμογών 
διαδραστικής και βιωματικής πληροφόρησης”, "Προβολή, δικτύωση και προώθηση του "Κέντρου 
ερμηνείας οίνου και αποσταγμάτων Δράμας"" και "Σχεδιασμός Θεματικών διαδρομών και 
εκπόνηση σχεδίου" του Κέντρο ερμηνείας οίνου και αποσταγμάτων Δράμας». 
Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 011312642 και πρόκειται για το υποέργο 1, 2 και 4 με τίτλο 
«Ανάπτυξη εφαρμογών διαδραστικής και βιωματικής πληροφόρησης», «Προβολή, δικτύωση και 
προώθηση του "Κέντρου ερμηνείας οίνου και αποσταγμάτων Δράμας"» και «Σχεδιασμός 
Θεματικών διαδρομών και εκπόνηση σχεδίου» αντίστοιχα.
Η υπηρεσία “Ανάπτυξη εφαρμογών διαδραστικής και βιωματικής πληροφόρησης”, "Προβολή, 
δικτύωση και προώθηση του "Κέντρου ερμηνείας οίνου και αποσταγμάτων Δράμας"" και 
"Σχεδιασμός Θεματικών διαδρομών και εκπόνηση σχεδίου" του Κέντρο ερμηνείας οίνου και 
αποσταγμάτων Δράμας” συντίθεται από τα ακόλουθα τμήματα: 

ΤΜΗΜΑ 1: “Ανάπτυξη εφαρμογών διαδραστικής και βιωματικής πληροφόρησης”

Τμήμα Α/Α Περιγραφή
Συνολική αξία 

σε ευρώ, χωρίς 
ΦΠΑ

ΦΠΑ σε 
ευρώ

Συνολική αξία 
σε ευρώ, με 

ΦΠΑ
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1 1

Ανάπτυξη ερμηνευτικής 
πληροφορίας και καταχώρηση 

στην θεματική βάση 
δεδομένων

32.225,81 7.734,19 39.960,00

1 2
Ανάπτυξη εφαρμογών 

(λογισμικό, βίντεο, ήχος, 
αφήγηση)

88.870,97 21.329,03 110.200,00

1 3 Ανάπτυξη θεματικής βάσης 
δεδομένων 6.451,61 1.548,39 8.000,00

1 4 Ψηφιακός εξοπλισμός 37.379,03 8.970,97 46.350,00

ΣΥΝΟΛΟ 164.927,42 39.582,58 204.510,00

ΤΜΗΜΑ 2: "Προβολή Δικτύωση και Προώθηση του "Κέντρου ερμηνείας οίνου και 
αποσταγμάτων Δράμας""

Τμήμα Α/Α Περιγραφή
Συνολική αξία 

σε ευρώ, χωρίς 
ΦΠΑ

ΦΠΑ σε 
ευρώ

Συνολική αξία 
σε ευρώ, με 

ΦΠΑ

2 1 Ψηφιακές εκτυπώσεις panels σε 
kappa mount 3.870,97 929,03 4.800,00

2 2 Δημιουργία  διαδικτυακού 
τόπου 1.612,90 387,10 2.000,00

2 3 Δημιουργία video-spot και 
προβολή στο διαδύκτιο 6.854,84 1.645,16 8.500,00

2 4
Παραγωγή έντυπου υλικού 
(ενημερωτικό 3-πτυχο και 

έντυπο διαδρομών 4-πτυχο)
4.838,71 1.161,29 6.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 17.177,42 4.122,58 21.300,00

ΤΜΗΜΑ 3: "Σχεδιασμός Θεματικών διαδρομών και εκπόνηση σχεδίου"

Τμήμα Α/Α Περιγραφή
Συνολική αξία 

σε ευρώ, χωρίς 
ΦΠΑ

ΦΠΑ σε 
ευρώ

Συνολική αξία 
σε ευρώ, με 

ΦΠΑ

1 1 Σχεδιασμός οινογαστρονομικών 
διαδρομών 8.120,97 1.949,03 10.070,00

1 2
Σύνταξη σχεδίου 

«Επιχειρησιακή λειτουργία και 
marketing» ICWINE

4.838,71 1.161,29 6.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 12.959,68 3.110,32 16.070,00

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών της υπηρεσίας «Ανάπτυξη εφαρμογών 
διαδραστικής και βιωματικής πληροφόρησης”, "Προβολή, δικτύωση και προώθηση του "Κέντρου 
ερμηνείας οίνου και αποσταγμάτων Δράμας"" και "Σχεδιασμός Θεματικών διαδρομών και 
εκπόνηση σχεδίου" του Κέντρο ερμηνείας οίνου και αποσταγμάτων Δράμας», με βάση τη μελέτη 
με αριθμό θεώρησης 02/2020-11.06.2020 από το Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής 
Ανάπτυξης του Δήμου Δράμας, ανέρχεται στο ποσό των 164.927,42 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο 
ποσό των 204.510,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.) για το ΤΜΗΜΑ 1, στο ποσό των 17.177,42  ΕΥΡΩ (χωρίς 
Φ.Π.Α.), στο ποσό των 21.300,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.) για το ΤΜΗΜΑ 2 και στο ποσό των 12.959,68 
ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.), στο ποσό των 16.070,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.) για το ΤΜΗΜΑ 3.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του 
διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από το Κεντρικό ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ 
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(http://www.promitheus.gov.gr) και στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου (https://dimos-
dramas.gr/), μέχρι τις 26/4/2021.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την ΕΑΑΔΗΣΥ υπόδειγμα τύπου 
«Υπόδειγμα Διακήρυξης για Συμβάσεις Γενικών Υπηρεσιών με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ 
με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των 60.000 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ».

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης 
χωρίς  Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση δηλαδή 3.298,55 ΕΥΡΩ για το ΤΜΗΜΑ 1, 343,55 
ΕΥΡΩ για το ΤΜΗΜΑ 2 και 259,19 ΕΥΡΩ  για το ΤΜΗΜΑ 3 και η σχετική εγγυητική επιστολή θα 
απευθύνεται προς το Δήμο Δράμας. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 240 ημερών, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 210 ημέρες.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, 
που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις καθώς και όσα 
περιγράφονται αναλυτικά στην διακήρυξη.
Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι 10 (δέκα) μήνες για κάθε ΤΜΗΜΑ.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 
προσέγγιση CLLD LEADER" με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την 
ΣΑ 082/1.
Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2017ΣΕ08210000.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δράμας.
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Δράμας, 
αρμόδιος υπάλληλος Στράτος Αρβανιτίδης (τηλ.: 2521350741, Φαξ: 2521021251), τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες.

Ο Αντιδήμαρχος Δράμας

                                                              Ιωάννης Εφραιμίδης 

http://www.promitheus.gov.gr/
https://dimos-dramas.gr/
https://dimos-dramas.gr/

		2021-04-07T07:56:25+0300




