
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ 

Μελιγαλάς, 18/5/2022 

   Αρ. Πρωτ: 4319 

 

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Για την: 

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» 

Υλοποιείται σε ένα Υποέργο της Ομώνυμης Πράξης 

με ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ) : 5035511 

 

Ο Δήμος Οιχαλίας, προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές 

για την  ανάθεση αναδόχου της σύμβασης  «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ», προϋπολογισμού 271.400,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

(Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) : 2020/S 217-529863) 

 

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία Επικοινωνίας: 

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣΟΙΧΑΛΙΑΣ 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής: Ο.Τ.Α. 

Διεύθυνση: Πλατεία Αγίου Ιωάννου, Μελιγαλάς Μεσσηνίας 

Τ.Κ. 24002 

Τηλ: 27243-60341 

Telefax: 27240-23477 

E-mail: meligala@otenet.gr, sisylarda@yahoo.com 

Πληροφορίες: ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΛΑΡΔΑ 

 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: 
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Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης 

στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, 

καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (http://oichalia.gov.gr/) 

 

3. Κωδικός CPV: 

32323000-3 Οθόνες οπτικής απεικόνισης 

32321200-1 Οπτικοακουστικός εξοπλισμός 

32321300-2 Οπτικοακουστικό υλικό 

22100000-1 Τυπωμένα βιβλία, διαφημιστικά φυλλάδια και ενημερωτικά έντυπα 

51411000-6 Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού απεικόνισης 

 

4. Κωδικός NUTS 

EL 653 Λακωνία Μεσσηνία 

Δήμος Οιχαλίας 

 

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Δημιουργία Ψηφιακού Πάρκου στο Δήμο Οιχαλίας, το οποίο θα 

προβάλλει την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής, μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών εφαρμογών 

σύγχρονης τεχνολογίας. 

Το ψηφιακό δρώμενο θα εγκατασταθεί στο κτήριο του παλαιού Ειρηνοδικείου του Μελιγαλά, το οποίο 

έχει αποκατασταθεί και προορίζεται για χρήσεις πολιτισμού. Το δρώμενο θα περιλαμβάνει τις παρακάτω 

ψηφιακές διαδραστικές εφαρμογές, οι οποίες θα είναι εγκατεστημένες εντός των αιθουσών του κτηρίου, 

καθώς και σχετικό web-portal με πολιτιστικό και εκπαιδευτικό σχετικό περιεχόμενο. 

1. Ψηφιακή εικονική πραγματικότητα: Παρουσίαση σημαντικών μνημείων του Δήμου με τη χρήση 
εικονικής πραγματικότητας. 

2. Μουσειακά εκθέματα επαυξημένης πραγματικότητας: Έκθεση αντικειμένων σχετικών σχετικά με 
τη λαογραφία (φορεσιές, μουσικά όργανα, κλπ.). Επιπλέον, θα υπάρχουν κενές προθήκες 
εκθεμάτων, που θα χρησιμοποιούνται ως αφορμές προβολής αποκλειστικής προβολής ψηφιακού 
περιεχομένου επαυξημένης πραγματικότητας. 

3. Διαδραστικό τραπέζι: Εργαλείο παρουσίασης, εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας που θα αποτελέσει 
ψηφιακό πόλο έλξης για τους επισκέπτες του μουσείου. 

4. Ολογράμματα: Τοποθέτηση τριών εκθετηρίων ολογράμματος που θα προβάλουν εκθέματα 
σχετικά με αναπαραστάσεις και ευρήματα από τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία της 
περιοχής. 
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5. Βίντεο 4Κ: Εγκατάσταση τριών οθονών, οι οποίες θα προβάλλουν ψηφιακό πολυμεσικό υλικό 
παρουσιάζοντας αφιερωματικά πληροφορίες, φωτογραφίες και οπτικοακουστικό υλικό από τα 
μνημεία, τα αξιοθέατα, το φυσικό περιβάλλον και τα χωριά της περιοχής. 

6. Ιστοσελίδα: Θα αναπτυχθεί σχετικό website με πληροφορίες για τα αξιοθέατα, τουριστικές 
πληροφορίες, πρόσβαση κλπ. καθώς και τη θέση τους στο χάρτη. 

7. Υποδομές: Στο έργο περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες υποδομές και καλωδιώσεις για την 
εγκατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού. Επιπλέον θα εγκατασταθούν τα απαραίτητα 
accesspoints προκειμένου να διατίθεται στον επισκέπτη δωρεάν wi-fi. Τέλος θα εγκατασταθεί 
σύστημα ασφάλειας για την προστασία του χώρου και του εξοπλισμού. 

8. Λοιπές υπηρεσίες: Στο έργο θα περιλαμβάνεται η μετάφραση όλου του περιεχομένου 
(ντοκιμαντέρ, animation, site) σε αγγλικά και γερμανικά, η εγκατάσταση και παραμετροποίηση του 
εξοπλισμού, δράσεις δημοσιότητας (αφίσες, ημερίδα), εκπαίδευση προσωπικού, πιλοτική 
λειτουργία κλπ. 

 

6. Εναλλακτικές Προσφορές: 

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

 

7. Χρόνος εκτέλεσης υπηρεσίας: 

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δέκα οκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της. 

 

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς 

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

 

9. Κριτήριο Ανάθεσης: 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – 

τιμής. 

 

10. Απαιτούμενες εγγυήσεις: 

Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική 

Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 

2% του προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α. ήτοι 4.377,42 €. 

 

11. Παραλαβή Προσφορών: 
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Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 

συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 4/7/2022 ημέρα Δευτέρα & ώρα 11:00π.μ 

Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι η 4/6/2022 και η ώρα έναρξης η 11:00π.μ 

Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 4/7/2022 ημέρα Δευτέρα και η ώρα λήξης 11:00 π.μ 

Η ημέρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 

Προσφορά» είναι η 14/7/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. 

 

12. Χρόνος Ισχύος Προσφορών: 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δέκα (10) 

μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

13. Γλώσσα Σύνταξης Προσφορών: 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

 

14. Χρηματοδότηση: 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το είναι η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ, Κωδ. ΣΑ 
ΕΠ0261, στα πλαίσια του Ε.Π. «Πελοπόννησος 2014-2020». 

Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 61.7425.5001 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού 
του οικονομικού έτους 2022  του Δήμου Οιχαλίας. 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων – Κωδικός Εναρίθμου Έργου:2019ΕΠ02610020). 

 

15. Προδικαστικές προσφυγές: 

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται από την 

αναθέτουσα αρχή στο πλαίσιο διαγωνιστικής διαδικασίας διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV 

(άρθρα345 έως 374) του ν. 4412/2016 και του Π.Δ 39/17 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)». 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

Digitally signed by:
CHRYSOULA LARDA
Date and time: 5/18/2022
12:17:20 PM
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