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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

της πράξης: 

 «ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ» 

 

Ο Δήμος Κυθήρων διακηρύττει ότι την 31η  του μηνός  Αύγουστο του έτους 2021 ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Κυθήρων ( Χώρα 
Κυθήρων, Τ.Κ. 80100 ), θα διεξαχθεί με τη διαδικασία του Συνοπτικού Διαγωνισμού σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα για την υπηρεσία με 
τίτλο: «ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ» 

Γενικός σκοπός του έργου «Εκθεσιακός Χώρος για τον Μηχανισμό των Αντικυθήρων» στον 
Δήμο Κυθήρων είναι ο εμπλουτισμός της πολιτιστικής ταυτότητας του Δήμου, μέσω του 
σχεδιασμού και της υλοποίησης δράσεων για τη δημιουργία ενός «μουσείου» ‐ χώρου 
πολιτισμού, ο οποίος θα φιλοξενεί βραδιές μνήμης, θα υποστηρίζει τη λειτουργία «ζωντανής 
βιβλιοθήκης» ‐ ενέργεια που συμβάλλει στην ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων και θα λειτουργεί 
ως ένας χώρος γνωριμίας με το παρελθόν και την ταυτότητα του τόπου μέσα από την 
παρουσίαση μιας ιδιαίτερης στιγμής για την πολιτιστική του κληρονομιά. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV): 92521100‐0 (Υπηρεσίες εκθέσεων μουσείων). 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 44.320,00€ συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24%  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι της διακήρυξης. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του 
διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από τον Δήμο Κυθήρων, μέχρι τις 
27/8/2021 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων 
οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

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 και 5 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. 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό δεν απαιτείται. 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, 
που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις καθώς και την 
διακήρυξη. 
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Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 02.61.7333.0003 σχετική 
πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Κυθήρων  

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κυθήρων 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από τον Δήμο Κυθήρων στο 
www.kythira.gr, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
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