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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Σήμανσης - Πληροφόρησης Οικισμών Συνδέσμου
“Τα Όμορφα Χωριά της Κρήτης”» ενταγμένο στο πλαίσιο του προγράμματος «Ολοκληρωμένα
Σχέδια Ανάπτυξης Περιοχών Υπαίθρου (ΟΣΑΠΥ) Συνδέσμου “Τα Όμορφα Χωριά της Κρήτης”» του
Άξονα Προτεραιότητας 7 “Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης” με
Κ.Θ.Π. 61 «Ολοκληρωμένα Σχέδια για την Αστική και Αγροτική Αναγέννηση» του Ε.Π. Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου 2007 – 2013.
Ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου σύμφωνα με την 11/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
προκηρύσσει Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομικής απόψεως προσφορά για το έργο: «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα
Σήμανσης - Πληροφόρησης Οικισμών Συνδέσμου “Τα Όμορφα Χωριά της Κρήτης”» ενταγμένο
στο πλαίσιο του προγράμματος «Ολοκληρωμένα Σχέδια Ανάπτυξης Περιοχών Υπαίθρου (ΟΣΑΠΥ)
Συνδέσμου “Τα Όμορφα Χωριά της Κρήτης” (με φορέα υλοποίησης το Δήμο Οροπεδίου
Λασιθίου)» του Άξονα Προτεραιότητας 7 “Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην
Περιφέρεια Κρήτης” με Κ.Θ.Π. 61 «Ολοκληρωμένα Σχέδια για την Αστική και Αγροτική
Αναγέννηση» του Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 – 2013. Το έργο συγχρηματοδοτείται από
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
Ο Ανάδοχος του έργου αναλαμβάνει:
1. Την περισυλλογή στοιχείων που θα περιέχουν οι πληροφοριακές πινακίδες καθώς και του
υλικού που θα χρησιμοποιηθεί στην τεκμηρίωση και δημιουργία του πληροφοριακού
συστήματος των οικισμών του Συνδέσμου και τη δημιουργία τεύχους τεκμηρίωσης για τους
οικισμούς του Συνδέσμου “Τα Όμορφα Χωριά της Κρήτης”.
2. Τη γραφιστική επιμέλεια – σχεδιασμό 15 πληροφοριακών ταμπλό - πληροφοριακών
πινακίδων που θα τοποθετηθούν σε κομβικά σημεία των οικισμών του Συνδέσμου κατά
τρόπο που θα συγκροτείται ένα ενιαίο σε μορφή και λειτουργία δίκτυο Σήμανσης και
Πληροφόρησης, που αφενός μεν θα αναδεικνύει με συνοπτικό αλλά πλήρη – περιγραφικά
τρόπο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε οικισμού και αφ’ ετέρου θα είναι φιλικό και
λειτουργικό προς τον επισκέπτη.
3. Την κατασκευή – τοποθέτηση 19 πληροφοριακών πινακίδων (στους μεγάλους οικισμούς
προβλέπεται η τοποθέτηση δυο πινακίδων).
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Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των εκατόν δεκατεσσάρων χιλιάδων
τριακοσίων ενενήντα ευρώ (114.390,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για το διαγωνισμό είναι η 02/04/2014, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ. Ο τόπος υποβολής των προσφορών είναι το δημοτικό κατάστημα του
Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου (Τζερμιάδων Λασιθίου - 72052). Ημερομηνία αποσφράγισης των
προσφορών η 02/04/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις /κοινοπραξίες,
συνεταιρισμοί που έχουν επαγγελματική δραστηριότητα σε αντικείμενο συναφές με αυτό της
παρούσας διακήρυξης και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη συμφωνία δημοσίων
συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου η οποία κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 και
εφόσον δε συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού τους σύμφωνα με το άρθρο 43 του ΠΔ. 60/2007
όπως αναφέρεται αναλυτικά στη διακήρυξη.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν προσφορές, σύμφωνα
με τα οριζόμενα από το αναλυτικό τεύχος διακήρυξης το αργότερο μέχρι την ως άνω καταληκτική
ημερομηνία. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λογίζονται
ως εκπρόθεσμες, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται.
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλαμβάνει το αναλυτικό τεύχος διακήρυξης από το
δημοτικό κατάστημα του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, κυρίως όμως από το δικτυακό τόπο
http://www.dimosoropediou.gr Περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους και το
περιεχόμενο της διακήρυξης παρέχονται από το Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου στο τηλέφωνο
2844340156, καθημερινά από 09:00 πμ και έως 14:00 μμ (Αρμόδιο πρόσωπο: κ. Κων/νο
Μαρκογιαννάκη).
Ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου
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