
 

 

Σελίδα 1 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 

Σύμβασης  

 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Γενικός σκοπός του έργου «Δημιουργία ψηφιακού κέντρου ενημέρωσης και προβολής της 

βιοποικιλότητας της Λίμνης Πολυφύτου μέσα στο χρόνο» σε χώρο του Κέντρου 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) του Δήμου Βελβεντού είναι ο εμπλουτισμός και η 

αναβάθμιση της περιβαλλοντικής ενημέρωσης για τη λίμνη Πολυφύτου, μέσω του σχεδιασμού και 

της υλοποίησης δράσεων για τη δημιουργία αίθουσας προβολής της βιοποικιλότητας της λίμνης 

μέσα στο χρόνο (από το ποτάμι στην κατασκευή του ομώνυμου φράγματος και την παρούσα 

κατάσταση). Πρόκειται για μία περιοχή με ιδιαίτερα γεωγραφικά και φυσικά χαρακτηριστικά που 

μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την προβολή της περιβαλλοντικής ταυτότητας της λίμνης 

και τον περαιτέρω εμπλουτισμό του τουριστικού της προϊόντος. 

Στόχος είναι η δημιουργία ενός πόλου προσέλκυσης επισκεπτών που με σύγχρονο ψηφιακό, 

διαδραστικό, πολυμεσικό και ψυχαγωγικό τρόπο θα προσφέρει ενημέρωση, εκπαίδευση και 

ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον στο ευρύ κοινό και συνεπώς θα συμβάλλει σημαντικά στην 

τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. 

 

Το παρόν έργο αφορά στις κάτωθι Υπηρεσίες: 

1. Εργασίες έρευνας, καταγραφής & μουσειολογικής τεκμηρίωσης 

2. Σχεδιασμός, οργάνωση και παραγωγή εκθεσιακών μέσων 

3. Προτάσεις ολοκληρωμένων παρεμβάσεων - Κατασκευή, προμήθεια και εγκατάσταση 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Ι. Μελέτη τεκμηρίωσης και οργάνωσης υλικού 

1. Εργασίες έρευνας, καταγραφής & μουσειολογικής τεκμηρίωσης 

Στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθεί επιτόπια έρευνα, αλλά και έρευνα μέσω 

βιβλιογραφικού και αρχειακού υλικού. Το αποτέλεσμα της έρευνας θα είναι η ολοκληρωμένη και 

ακριβής τεκμηρίωση των στοιχείων που θα χρησιμοποιηθούν στο Ψηφιακό Κέντρο Ενημέρωσης 

και Προβολής της βιοποικιλότητας της λίμνης Πολυφύτου μέσα στο χρόνο. 

Τα αποτελέσματα των παραπάνω ενεργειών θα αποτυπωθούν μέσω ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης, 

η οποία θα ακολουθεί, σε γενικές γραμμές, τα βασικά διεθνή πρότυπα δεδομένων που απαιτούνται 

για την τεκμηρίωση πολιτιστικών αγαθών και ισχύουν από τη Διεθνή Eπιτροπή Τεκμηρίωσης 

(CIDOC του ICOM). 
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2. Σχεδιασμός, οργάνωση και παραγωγή εκθεσιακών μέσων 

Στο πλαίσιο του έργου θα εκπονηθεί θεματική και μουσειολογική μελέτη, καθώς και σχετική 

αρχιτεκτονική μελέτη χωροθέτησης και οργάνωσης του περιεχομένου. Επιπρόσθετα, θα 

πραγματοποιηθεί η συγγραφή των κειμένων των εκθεματικών επιφανειών και των άλλων 

εκθεσιακών μέσων, η επιλογή του σχετικού εποπτικού υλικού, ο σχεδιασμός της οπτικής 

ταυτότητας του Κέντρου, συμπεριλαμβανομένων των γραφιστικών των εκθεματικών επιφανειών 

και θα διεξαχθεί η παραγωγή όλων των ψηφιακών διαδραστικών μέσων και του πολυμεσικού 

υλικού. 

 

Το σενάριο της Έκθεσης αρθρώνεται στις παρακάτω θεματικές ενότητες: 

 

α. Εισαγωγική ενότητα (γεωγραφική χωροθέτηση της λίμνης, έτος κατασκευής, η λεκάνη 

απορροής της, καθώς και η υπολεκάνη του Αλιάκμονα) 

 

β. Η βιοποικιλότητα της περιοχής (πλούτος χλωρίδας και πανίδας με αναφορές στην 

ιχθυοπανίδα, τα αμφίβια, τα ερπετά, τα θηλαστικά και τα πτηνά) 

 

γ. Σύγκριση οικοσυστήματος πριν και μετά την κατασκευή του φράγματος 

 

δ. Το φράγμα Πολυφύτου (ιστορική αναδρομή, η μηχανική του φράγματος, οφέλη και 

αρνητικές επιπτώσεις) 

 

ε. Πολιτιστικο-οικοτουριστικές διαδρομές 

 

στ. Επίλογος: Αειφόροι τρόποι διαχείρισης του μέλλοντος 

 

 

 

3. Προτάσεις ολοκληρωμένων παρεμβάσεων - Κατασκευή, προμήθεια και εγκατάσταση 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

Η Έκθεση Ερμηνείας περιλαμβάνει: 

 

 Α. Εκθεματικές επιφάνειες 

 Β. Θύλακες 

 Γ. Διοράματα-Σκηνογραφίες 

 Δ. Διαδραστικός χάρτης 

 Ε. Μηχανικά διαδραστικά μέσα 

 ΣΤ. Οπτικοακουστικά μέσα  Ζ. Διαδραστικές εφαρμογές 
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3.1 Γενικές απαιτήσεις 

3.1.1 Γλώσσα 

Ελληνικά – Αγγλικά για το σύνολο του περιεχομένου. 

 

3.1.2 Προδιαγραφές – ποιότητα κατασκευής  

Οι κατασκευές που αφορούν στα εκθέματα της έκθεσης θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, 

ανθεκτικές στο χρόνο και στην καθημερινή ανθρώπινη δραστηριότητα, εύκολες στη συντήρηση 

και στον καθαρισμό. Από τους πρωταρχικούς στόχους του σχεδιασμού τους δεν είναι μόνο η 

άμεση σύνδεση, συσχέτιση και ερμηνεία της μουσειολογικής πρότασης με την αρχιτεκτονική, ούτε 

αποκλειστικά η δημιουργία ενός σύγχρονου και άρτιου αισθητικά και μουσειογραφικά εκθεσιακού 

χώρου. Είναι, επίσης, η δημιουργία εκθεσιακών μέσων με στατική επάρκεια και ευελιξία, που 

αξιοποιούν τις σύγχρονες τεχνικές και προδιαγραφές, είναι εύχρηστα και εύκολα στη συντήρηση. 

 

3.1.3 Φωτισμοί  

Όλα τα εκθέματα, καθώς και οι εκθεματικές επιφάνειες θα πρέπει να φωτίζονται με τον κατάλληλο 

ειδικό φωτισμό. Ο ειδικός φωτισμός αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση ειδικών φωτιστικών 

σωμάτων μουσειακών προδιαγραφών, ώστε τα εκθέματα και τα εκθεσιακά μέσα να φωτίζονται με 

βάση τις αρχές της επιστήμης και τεχνικής (πχ. οι εκθεματικές επιφάνειες να φωτίζονται 

ομοιόμορφα καθ' όλο το ύψος τους, αλλά και μέσω του φωτισμού να εστιάζεται η προσοχή των 

επισκεπτών σε συγκεκριμένα εκθέματα). Γενικότερα, ο φωτισμός θα πρέπει να συντελεί στην 

άρτια σκηνογραφική παρουσίαση του Εκθεσιακού Χώρου, αλλά και στην απρόσκοπτη λειτουργία 

του ως εκθεσιακός χώρος. 

Η τελική επιλογή, προμήθεια και εγκατάσταση των φωτιστικών σωμάτων θα πραγματοποιηθεί με 

βάση την προσφορά του Αναδόχου. Η επιλογή των φωτιστικών σωμάτων θα πραγματοποιηθεί με 

βάση τους εξής παράγοντες: 

 Φωτιστικά σώματα κατάλληλα για τη χρήση σε μουσειακούς χώρους. 

 Κατασκευή και σχεδιασμός των φωτιστικών σωμάτων με βάση τις προδιαγραφές των 

ευρωπαϊκών standards EN 60.598. 

 Τα φωτιστικά συστήματα καθώς και τα επί μέρους τμήματά τους πρέπει απαραιτήτως να 

φέρουν σήμανση CE. 

 

3.1.4 Διασφάλιση της προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία 

Θα σχεδιασθούν και θα πραγματοποιηθούν όλες οι αναγκαίες παρεμβάσεις προκειμένου να 

διασφαλιστεί η προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία στους χώρους του Κέντρου. 

  



 

 

Σελίδα 4 

3.1.5 Αναλυτικότερα η Έκθεση περιλαμβάνει: 

Α. Εκθεματικές επιφάνειες  

Οι εκθεματικές επιφάνειες φέρουν εκτυπώσεις οκταχρωμίας, άριστης ποιότητας με υψηλή αντοχή 

σε φθορές και θερμοκρασιακές μεταβολές. Είναι διαμορφωμένες σε ενιαίο ύφος και πάνω τους 

εκτίθενται φωτογραφίες, επεξηγηματικά κείμενα και άλλα μέσα, όπως σκίτσα, διαγράμματα κ.α. 

Όλα τα παραπάνω παρατίθενται με βάση επιλεγμένη, ενιαία θεματολογία, λαμβάνοντας υπόψη 

ανθρωπομετρικές και οπτικές προδιαγραφές, τη μουσειοπαιδαγωγική επιστήμη και τηρώντας 

σύγχρονες αισθητικές αντιλήψεις τέχνης και τεχνικής. Οι εκθεματικές επιφάνειες μπορεί να είναι 

αυτοκόλλητο βινύλιο με ματ πλαστικοποίηση πάνω σε ψευδότοιχο ή kappa fix, ή μουσαμάδες - 

banners σκιασμού των παραθύρων. 

Συνολική επιφάνεια: τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) τετρ. μέτρων  

Αριθμός φωτογραφιών, σχεδίων: τουλάχιστον εξήντα (60) τεμάχια 

 

Β. Θύλακες 

Πρόκειται για κατασκευές που φέρουν ειδική πληροφορία για την περιοχή, την ιχθυοπανίδα, την 

ορνιθοπανίδα κ.α. Στους θύλακες οι πληροφορίες θα παρατίθενται με βάση επιλεγμένη, ενιαία 

ειδική θεματολογία, λαμβάνοντας υπόψη ανθρωπομετρικές και οπτικές προδιαγραφές, τη 

μουσειοπαιδαγωγική επιστήμη και τηρώντας σύγχρονες αισθητικές αντιλήψεις τέχνης και 

τεχνικής.  

Ποσότητα: τουλάχιστον δύο (2) τεμάχια 

 

Γ. Διοράματα-Σκηνογραφίες 

Αφορά κατασκευές - χώρους κατάλληλα σκηνογραφημένους - με παρουσίαση στοιχείων του 

φυσικού ή ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της περιοχής (τοπιογραφία περιοχής, χλωρίδα, 

πανίδα). Τμήμα των αναπαραστάσεων μπορούν να εντάσσονται στα Διοράματα, έτσι ώστε να 

δημιουργούνται περιοχές με ενιαία αισθητική και άρτια μαθησιακή αντίληψη. 

Ποσότητα: τουλάχιστον δύο (2) τεμάχια 

 

Δ. Διαδραστικός χάρτης 

Πρόκειται για ένα χάρτη της ευρύτερης περιοχής της λίμνης Πολυφύτου που παρουσιάζει τα 

σημαντικά γεωγραφικά και ανθρωπογενή δεδομένα της περιοχής. Ο χάρτης είναι διαδραστικός 

και ο επισκέπτης μπορεί να ανακαλύψει περισσότερα στοιχεία για το φυσικό περιβάλλον και τη 

λεκάνη απορροής της λίμνης, καθώς και ιστορικά και πολιτιστικά τοπόσημα, μνημεία και θέσεις 

φυσικού ενδιαφέροντος στην παραλίμνια περιοχή. 

Ποσότητα: κατ' αποκοπή 

 

1. Οθόνη LCD TOUCH SCREENS 23 ιντσών (1 τεμάχιο) 

Προδιαγραφές: Γενικά 

Είδος Touch Screen 

Τύπος Panel: LED 
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Διαγώνιος Οθόνης 23" 

Ανάλυση ≥1920 x 1080 HD 

Αντίθεση ≥ 3000:1 

Χρόνος Απόκρισης ≥6 ms 

Ρυθμός Ανανέωσης 55-75 Hz 

Φωτεινότητα 300 cd/m² 

Οριζόντια Γωνία Θέασης ≥178° 

Κάθετη Γωνία Θέασης ≥178° 

Συνδέσεις 

Είσοδοι 1xDisplay Port 

 1XHDMI 

 1XUSB 

Βάση ναι 

Vesa ναι 

Πολύμπριζο 

 

2. SMALL FACTOR PC (1 τεμάχιo) 

Προδιαγραφές: Γενικά 

Μοντέλο NUC - Celeron Quad Core J3455 - 2GB - 32GB eMMC - Win10 

Κατηγορία NUC / Brix / Mini PCs 

Επεξεργαστής Celeron Quad Core 

Κάρτα Γραφικών Ενσωματωμένη 

Δίσκος  32GB eMMC 

Λειτουργικό Σύστημα Windows 10 Home 

Πρόσθετα Χαρακτηριστικά SD Slot, VGA, HDMI, USB 2.0, USB 3.0, Ethernet, Bluetooth 

Εγγύηση 3 Έτη 

Συνδέσεις 

Είσοδοι 1xDisplay Port 

1XHDMI 

3XUSB 

Vesa ναι 

 

3. Projector (1 τεμάχιο) 

Προδιαγραφές: Γενικά 

Τεχνολογία 3LCD 

Μέγεθος εικόνας 40’’ – 300’’ 

Ανάλυση ≥1920 x 1200 

5000 ANSI Lumens 

Αντίθεση 500000:1 

Επίπεδο θορύβου 36dB 
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Επιπλέον Χαρακτηριστικά 

Optional wireless, Vertical Lens Shift 

Συνδέσεις 

2xHDMI  

1XVGA 

Λοιπές συνδέσεις Analog Audio 

 

4. Ηχητικό σύστημα (1 τεμάχιο) 

Προδιαγραφές: Γενικά 

Αυτοενισχυόμενο σύστημα 

Δύο έξοδοι ήχου 2Χ40W 

Απόκριση συχνότητας 60HZ -22 KH 

Αναλογικέ είσοδοι 2 

Επίπεδο θορύβου 36dB 

Επιπλέον Χαρακτηριστικά 

Bluetooth 

 

Ε. Μηχανικά διαδραστικά μέσα 

Το μέγεθος, το είδος και το πλήθος των μηχανικών διαδραστικών μέσων εξαρτάται από την 

προσφορά του Αναδόχου. Αυτά θα πρέπει να διακρίνονται: 

1. Για το μουσειοπαιδαγωγικό τους χαρακτήρα και τη λειτουργική, αισθητική και 

κατασκευαστική τους ενσωμάτωση στη συνολική μουσειολογική και αρχιτεκτονική μελέτη. 

2. Για την εύκολη και άμεση αντίληψη του τρόπου λειτουργίας τους από τον επισκέπτη. 

3. Για την αρτιότητα του τρόπου και των υλικών κατασκευής τους, καθώς και για την τεχνική 

τους αρτιότητα. 

4. Για την ασφάλεια κατά τη χρήση τους. 

5. Για τη μεγάλη διάρκεια ζωής τους, καθώς και την εύκολη συντήρησή τους. 

Ποσότητα: τουλάχιστον ένα (1) τεμάχιο 

 

ΣΤ. Οπτικοακουστικά Μέσα 

Αφορά σε σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα που θα παρουσιάζουν με επιλεκτικό τρόπο πρόσθετες 

πληροφορίες σε σχέση με το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, συμπληρώνοντας τη ροή της 

θεματολογίας. 

 

Ποσότητα: Η διαμόρφωση της μόνιμης έκθεσης απαιτεί τουλάχιστον μία οθόνη προβολής lcd 

27ιντσών και τουλάχιστον μία οθόνη touch lcd 23ιντσών. 

 

1. Οθόνες LED 27 ιντσών (1 τεμάχιο) 

Προδιαγραφές: Γενικά 

Διαγώνιος Οθόνης 27” 
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Είδος LED TV 

Ευκρίνεια Full HD 

Ρυθμός ανανέωσης 50/60Hz 

Ενεργειακή κλάση Α+ 

Ανάλυση ≥1920 x 1080 (400HZ) 

Συνολική ισχύς ήχου 10 Watt 

Επιπλέον Χαρακτηριστικά 

Usb Media Player Ναι 

Συνδέσεις 

Είσοδοι 2xHDMI  

 1xComposite  

 1xCI Slot 

Έξοδοι Ακουστικών 

Λοιπές συνδέσεις 1XUSB 

Εργονομία 

Εργονομία Tilt 

Βάση ναι 

Vesa ναι 

 

2. Οθόνη LCD TOUCH SCREENS 23 ιντσών (1 τεμάχιο) 

Προδιαγραφές: Γενικά 

Είδος Touch Screen 

Τύπος Panel: LED 

Διαγώνιος Οθόνης 23" 

Ανάλυση ≥1920 x 1080 HD 

Αντίθεση ≥ 3000:1 

Χρόνος Απόκρισης ≥6 ms 

Ρυθμός Ανανέωσης 55-75 Hz 

Φωτεινότητα 300 cd/m² 

Οριζόντια Γωνία Θέασης ≥178° 

Κάθετη Γωνία Θέασης ≥178° 

Συνδέσεις 

Είσοδοι 1xDisplay Port 

 1XHDMI 

 1XUSB 

Βάση ναι 

Vesa ναι 

Πολύμπριζο 

 

3. SMALL FACTOR PC (1 τεμάχιo) 

Προδιαγραφές: Γενικά 

Μοντέλο NUC - Celeron Quad Core J3455 - 2GB - 32GB eMMC - Win10 

Κατηγορία NUC / Brix / Mini PCs 

Επεξεργαστής Celeron Quad Core 

Κάρτα Γραφικών Ενσωματωμένη 

Δίσκος  32GB eMMC 

Λειτουργικό Σύστημα Windows 10 Home 

Πρόσθετα Χαρακτηριστικά SD Slot, VGA, HDMI, USB 2.0, USB 3.0, Ethernet, Bluetooth 

Εγγύηση 3 Έτη 

Συνδέσεις 

Είσοδοι 1xDisplay Port 

1XHDMI 

3XUSB 

Vesa ναι 

 

Ζ. Διαδραστικές εφαρμογές 
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Πρόκειται για ψηφιακές διαδραστικές εφαρμογές, οι οποίες θα πρέπει να διακρίνονται για το 

μουσειοπαιδαγωγικό χαρακτήρα τους και την ενσωμάτωσή τους, λειτουργική, αισθητική και 

κατασκευαστική στη συνολική μουσειολογική και αρχιτεκτονική μελέτη, καθώς και για την εύκολη 

και άμεση αντίληψη του τρόπου λειτουργίας τους από τον επισκέπτη.  

Οι εφαρμογές θα παραχθούν σε εκτελέσιμο αρχείο υπολογιστή, (πχ .exe, .app, .beb κτλ.) και θα 

είναι κατάλληλες για χειρισμό με απτικό τρόπο σε ειδικά σχεδιασμένη επιφάνεια. Μαζί με το τελικό 

δημιουργικό θα παραδοθεί και το ενδιάμεσο υλικό ψηφιοποίησης και επεξεργασίας 

(ψηφιοποιημένο υλικό, φωτογραφίες, κτλ.). Το δημιουργικό θα παραδοθεί σε τελική μορφή 

εγκατεστημένο ώστε να λειτουργεί στον εξοπλισμό λειτουργίας. Το λογισμικό που θα αναπτυχθεί 

θα παραδοθεί και σε “ανοικτή μορφή” με προσβάσιμο τον πηγαίο κώδικα, ώστε η Αρμόδια 

Υπηρεσία να μπορεί να το συντηρήσει μελλοντικά.  

 

Ποσότητα:  

Η διαμόρφωση της μόνιμης έκθεσης απαιτεί τουλάχιστον: 

 τουλάχιστον μία (1) διαδραστική εφαρμογή διαδραστικού χάρτη 

 τουλάχιστον μία (1) διαδραστική εφαρμογή για τη συμπλήρωση της θεματολογίας 

τουλάχιστον μία (1) οπτικοακουστική παραγωγή. 

 

 

Διάρκεια σύμβασης – Χρόνοι παράδοσης – Παραδοτέα  

Η παράδοση των Υπηρεσιών θα γίνεται τμηματικά με την περάτωση των επιμέρους παραδοτέων 

μέσα στις προθεσμίες που καθορίζονται στο χρονοδιάγραμμα παροχής των Υπηρεσιών. Η 

παραλαβή των Υπηρεσιών θα γίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

Ειδικότερα οι προθεσμίες παράδοσης καθορίζονται ως εξής: 

 Α’ φάση (3 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης) 

Παραδοτέα:  

 Μελέτη τεκμηρίωσης και οργάνωσης υλικού 

 Εξειδίκευση της μουσειολογικής και μουσειογραφικής πρότασης 

 Β’ φάση (3 μήνες από την παραλαβή της Α’ φάσης) 

Παραδοτέα:  

 Δοκίμια των κειμένων των εκθεματικών επιφανειών  

 Ενδεικτικές μακέτες των εκθεματικών επιφανειών  

 Δομή διαδραστικών εφαρμογών 

 Γ’ φάση (2 μήνες από την παραλαβή της Β’ φάσης) 

Παραδοτέα:  

 Κατασκευή και εγκατάσταση του μόνιμου εκθεσιακού χώρου 

 Παραγωγή και εγκατάσταση διαδραστικών εφαρμογών 
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Οι παραπάνω φάσεις και τα περιεχόμενά τους μπορούν να διαφοροποιηθούν με τεκμηριωμένη 

πρόταση των διαγωνιζόμενων στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς, χωρίς όμως την αλλαγή του 

συνολικού χρόνου που προβλέπεται για την ολοκλήρωση του έργου. 

Τόπος υλοποίησης/ παροχής των υπηρεσιών: Δήμος Βελβεντού, Περιφερειακή Ενότητα 

Κοζάνης 

Διαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης  

Η διαδικασία παραλαβής των επιμέρους παραδοτέων περιλαμβάνει: 

 Παράδοση του κάθε επί μέρους παραδοτέου στην Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής. Πιθανές παρατηρήσεις επί του παραδοτέου, από την Επιτροπή, θα 

παραδίδονται στον Ανάδοχο εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την παράδοσή του. 

Ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να ενσωματώσει τις παρατηρήσεις της Επιτροπής 

Παρακολούθησης και Παραλαβής στα τελικά παραδοτέα εντός είκοσι (20) εργασίμων 

ημερών. 

 Σε περίπτωση που το επανυποβαλλόμενο παραδοτέο δεν ικανοποιεί τα ελάχιστα κριτήρια 

αξιολόγησης ποιότητας, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής εκθέτει εγγράφως 

τις παρατηρήσεις της και τις τυχόν απαιτούμενες παρεμβάσεις στο παραδοτέο του 

Αναδόχου εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών και ο Ανάδοχος θα πρέπει να τις 

ενσωματώσει στο παραδοτέο εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών. Εάν και μετά από 

τις επαναληπτικές παρατηρήσεις ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις υποδείξεις της 

Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, κινούνται οι διαδικασίες κήρυξης του 

Αναδόχου έκπτωτου. 



Σελίδα 10 

ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Χρηματοδότηση: Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020» με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 

Αλιείας (ΕΤΘΑ).   

Ο Κωδικός Συλλογικής Απόφασης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων είναι ΚΩΔ. ΣΑ Ε0861  

και ο κωδικός ενάριθμου έργου είναι 2021ΣΕ08610086.   

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α. : 61.7135.03 του προϋπολογισμού εξόδων 

του οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Βελβεντού. 

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ 24% : 57.000,00€.  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κόστος χωρίς 
ΦΠΑ 24% 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 
ΦΠΑ 24% 

1 Εργασίες έρευνας, 

καταγραφής &  

μουσειολογικής  

τεκμηρίωσης 

1 Υπηρεσία 12.000,00 14.880,00 

2 Σχεδιασμός, 
οργάνωση και 
παραγωγή 
εκθεσιακών μέσων 

1 Υπηρεσία 12.000,00 14.880,00 

3 Προτάσεις 
ολοκληρωμένων 
παρεμβάσεων - 
Κατασκευή, 
προμήθεια και 
εγκατάσταση 

1 Υπηρεσία 

Προμήθεια 

Κατασκευές 

33.000,00 40.920,00 

ΣΥΝΟΛΟ 70.680,00 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Α/Α ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

ΚΑΤΗΓ

ΟΡΙΑ 

Κόστος χωρίς 

ΦΠΑ 24%(€) 

Κόστος με 

ΦΠΑ 24% 

(€) 

1 

Εργασίες 

έρευνας, 

καταγραφής & 

μουσειολογικής 

τεκμηρίωσης 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ 

ΕΚΘΕΣΗΣ 

(Μουσειολογική και 

μουσειογραφική 

προσέγγιση, σχεδιασμός 

θεματολογίας) 

Υπηρεσί

α  
12.000,00 14.880,00 

2 

Σχεδιασμός, 

οργάνωση και 

παραγωγή 

εκθεσιακών 

μέσων 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

(ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ – 

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΧΑΡΤΕΣ) 

(Έρευνα και συλλογή 

υλικού, κειμένων και 

φωτογραφιών, 

ψηφιοποίηση και 

οργάνωση υλικού, 

απόδοση και επιμέλεια 

κειμένων) 

Υπηρεσί

α  
6.000,00 7.440,00 

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

(Φωτογράφηση, 

Βιντεοσκόπηση, 

Σχεδιασμός και 

καλλιτεχνική επιμέλεια 

ψηφιοποιημένου υλικού 

προς χρήση)  

Υπηρεσί

α 
6.000,00 7.440,00 

3 

Προτάσεις 

ολοκληρωμένων 

παρεμβάσεων - 

Κατασκευή, 

προμήθεια και 

εγκατάσταση 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Τελική 

επιλογή υλικού και 

επιμέλεια τελικών 

κειμένων)  

Υπηρεσί

α  
3.000,00 3.720,00 

ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ 

ΣΥΝΘΕΣΗ (Καλλιτεχνική 

- γραφιστική επιμέλεια 

εκθεματικών και 

υποστηρικτικών 

επιφανειών και 

γραφιστικών στοιχείων 

ψηφιακών μέσων)  

Υπηρεσί

α  
5.000,00 6.200,00 

ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

(ψευδοδάπεδα, 

αναπαραστάσεις 

διαχωριστικά), Εργασίες 

χωροθέτησης 

εκθεσιακών μέσων, που 

βασίζονται στη 

μουσειογραφική επίλυση 

Κατασκε

υές  
8.000,00 9.920,00 
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Α/Α ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

ΚΑΤΗΓ

ΟΡΙΑ 

Κόστος χωρίς 

ΦΠΑ 24%(€) 

Κόστος με 

ΦΠΑ 24% 

(€) 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ 

(Προμήθεια φωτιστικών 

σωμάτων και ειδικών 

φωτιστικών συστημάτων 

σύμφωνα με το 

σχεδιασμό και τις 

ανάγκες της 

μουσειογραφικής λύσης) 

Προμήθε

ια  
2.500,00 3.100,00 

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 

ΓΡΑΦΙΣΜΩΝ – ΠΑΝΟ 

ΓΡΑΦΙΣΜΩΝ – Banners 

(Εργασίες εκτύπωσης) 

Υπηρεσί

α  
3.000,00 3.720,00 

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ & 

ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ 

Προμήθε

ια 
6.500,00 8.060,00 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

(Μεταφορά συνολικού 

όγκου κατασκευών, 

εκθεματικών, 

επιφανειών, 

εκτυπώσεων και 

εξοπλισμού. 

Συναρμολόγηση 

επιφανειών και 

διοραμάτων, ανάρτηση 

εκτυπώσεων, 

εγκατάσταση 

υποστηρικτικού 

εξοπλισμού, τοποθέτηση 

και ρύθμιση φωτιστικών 

σωμάτων, 

συμπληρωματικές 

ηλεκτρολογικές 

εργασίες, έλεγχος 

λειτουργίας εξοπλισμού, 

έλεγχος στατικότητας 

κατασκευών, έλεγχος 

ασφάλειας χώρου) 

Υπηρεσί

α  
5.000,00 6.200,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 57.000,00 70.680,00 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Κόστος 

χωρίς 

ΦΠΑ 

24%(€) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –ΕΕΕΣ  

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) παρέχεται στο URL 

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=el 

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf, 

αναρτώνται οδηγίες για την ηλεκτρονική συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και συμβουλές σχετικά με τη 

χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς  

Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να περιέχει 

τα παρακάτω: 

 Μεθοδολογία προσέγγισης του Έργου  

 Οργάνωση - Διοίκηση του έργου 

Αναλυτικά,  

Α. Η Ενότητα "Μεθοδολογία προσέγγισης του Έργου" περιέχει αναλυτική περιγραφή του 

τρόπου με τον οποίο ο υποψήφιος ανάδοχος σκοπεύει να προσεγγίσει το έργο. Η πρόταση 

αναφέρεται αναλυτικά στη μεθοδολογία κάλυψης των ενοτήτων του αντικειμένου του έργου που 

αναφέρονται στο ΜΕΡΟΣ Β - Μουσειολογική\ Μουσειογραφική προμελέτη, της παρούσης. 

 

I) Μουσειολογική πρόταση 

Η προσφορά θα συνοδεύεται απαραίτητα από μουσειολογική πρόταση, στην οποία 

περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 

 

1. Η βασική θεματολογία και η τεκμηρίωσή της. 

2. Η ροή της θεματολογίας σε σχέση με τη ροή επισκεπτών (η ροή επισκεπτών θα 

παρουσιάζεται σε κάτοψη κλίμακας 1: 50) 

3. Τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για την παρουσίαση της θεματολογίας και ο συσχετισμός 

τους 

4. Η περιγραφή των επιμέρους υλικών που θα χρησιμοποιηθούν (είδος του υλικού των 

εκθεματικών επιφανειών, ειδικός φωτισμός κ.λπ). 

5. Κάτοψη με ενδεικτικές προτάσεις τοποθέτησης εκθεμάτων και εξοπλισμού (κλίμακα 1:50) 

6. Προτάσεις ενδεικτικών όψεων των εκθεματικών επιφανειών(κλίμακα 1:20). 

7. Πρόταση σεναρίου διαδραστικού μέσου και τρία ενδεικτικά screen shots που θα 

περιλαμβάνουν την αρχική οθόνη της εφαρμογής 

 

Κάθε πρόταση θα συνταχθεί με βάση τις κατόψεις, οι οποίες συνοδεύουν το παρόν τεύχος.  

 

Κάθε πρόταση θα συνοδεύεται απαραίτητα από πίνακα της παρακάτω μορφής, στον οποίο θα 

αναλύονται οι προσφερόμενες εργασίες:  

 

Α/Α Είδος  Ποσότητες 

 Διοράματα - Σκηνογραφίες  

 Εκθεματικές επιφάνειες  

 Φωτογραφίες  

 Αναπαραστάσεις  

 Ειδικός φωτισμός με τον απαραίτητο εξοπλισμό  

 Άλλα εκθεσιακά υλικά (περιγραφή)  

 Άλλες υπηρεσίες (αναλύεται εάν απαιτείται)  

 

Οι προσφερόμενες ποσότητες θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να ακολουθούν τα όσα αναφέρονται στο 

Β’ Μέρος – Τεχνική Περιγραφή, της παρούσης. Το περιεχόμενο της έκθεσης, όπως δίνεται στο Β’ 
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Μέρος είναι ενδεικτικό. Ο διαγωνιζόμενος μπορεί να προτείνει οτιδήποτε άλλο αρκεί να 

αιτιολογήσει την πρότασή του αυτή.  

 

ii) Τεχνική έκθεση μεθοδολογίας κατασκευής - Χρονοδιάγραμμα 

Περιγράφεται ο προτεινόμενος τρόπος κατασκευής και εγκατάστασης των στοιχείων της 

 έκθεσης. 

Ο διαγωνιζόμενος καταθέτει επίσης χρονοδιάγραμμα, στο οποίο θα αναλύονται οι εργασίες και θα 

προσδιορίζονται χρονικά τα επιμέρους παραδοτέα. 

 

Β. Η Ενότητα “Οργάνωση - Διοίκηση του έργου” περιλαμβάνει: 

 Αναλυτική περιγραφή της δομής και οργάνωσης της ομάδας έργου που θα εμπλακούν στο 

έργο. 

 Συμπληρωμένο τον Πίνακα που ακολουθεί, για όλα τα προτεινόμενα στελέχη της Ομάδας 

Έργου. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ 

 

Στέλεχος Θέση στην Ομάδα Καθήκοντα 

   

   

   

 

Όπου: 

 Στη στήλη "Στέλεχος" συμπληρώνεται το ονοματεπώνυμο καθενός προτεινόμενου 

στελέχους της ομάδας έργου. 

 Στη στήλη "Θέση στην Ομάδα" συμπληρώνεται ο ρόλος του στελέχους, σύμφωνα με την 

προτεινόμενη οργάνωση της Ομάδας. 

 Στη στήλη “Καθήκοντα” αναφέρονται οι εργασίες που πρόκειται να αναλάβει κάθε 

στέλεχος της ομάδας έργου και βασίζονται στην πρόταση προσέγγισης του θέματος. 

 

Τα ανωτέρω στοιχεία της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόν 

ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf. 

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση 

του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν 

εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και 

τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  

 

ΕΡΓΟ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ 

ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 70.680,00€. 

ΕΙΔΙΚΗ   ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1° - Αντικείμενο του έργου 

Η συγγραφή αυτή αφορά στο έργο «Δημιουργία αίθουσας προβολής της βιοποικιλότητας της Λίμνης 

Πολυφύτου» με αντικείμενο υπηρεσίες και προμήθειες για τη δημιουργία ψηφιακού κέντρου 

ενημέρωσης και προβολής της βιοποικιλότητας της Λίμνης Πολυφύτου μέσα στο χρόνο, σε χώρο του 

Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) του Δήμου Βελβεντού.  

 

Άρθρο 2° - Διατάξεις που ισχύουν 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση του γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 

του ν. 4412/16 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. 

 

Άρθρο 3° - Συμβατικά τεύχη 

Συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι: 

α) Η διακήρυξη του διαγωνισμού 

β) Η μελέτη της Δ. Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος 

γ) Η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 

δ) Ο προϋπολογισμός προσφοράς του αναδόχου 

ε) Τα τεχνικά στοιχεία (τεχνική περιγραφή) της προσφοράς του αναδόχου. 

 

Άρθρο 4° - Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η εκτέλεση του έργου αυτού θα πραγματοποιηθεί με δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής 

με τους όρους που έχει καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή στην απόφαση 99/2021. 

 

Άρθρο 5ο -  Σύμβαση 

Ο ανάδοχος του έργου, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, υποχρεούται να 

προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, εντός δέκα (10) ημερών για να υπογράψει τη σύμβαση 

και να καταθέσει την κατά το άρθρο 6 της παρούσης, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. 

 

Άρθρο 60 – Εγγυήσεις  

Α. Εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία . 

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για 

ποσό που θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης, χωρίς το Φ.Π.Α., ήτοι 

ποσού 1.140,00 ευρώ. 

Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου προσφοράς 

που ορίζεται στη διακήρυξη. Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος μικρότερο απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

Β. Εγγύηση εκτέλεσης της σύμβασης 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5% επί του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού της προμήθειας χωρίς το Φ.Π.Α., παρέχεται δε με εγγυητική επιστολή. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την 

παραλαβή από αρμόδια επιτροπή. 

Γ. Εγγύηση καλής λειτουργίας 

Για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού, ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει εγγύηση καλής 

λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους από την ημερομηνία της απόφασης έγκρισης του 

οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής αυτών για την καλή και απρόσκοπτη λειτουργία του κατά την 

περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας , σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 2 του ν. 4412/2016, 

το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του 
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τμήματος της σύμβασης. 

 

Άρθρο 70 - Χρόνος εγγύησης 

Ο χρόνος εγγύησης μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή μετρούμενος 

από της ημερομηνίας της προσωρινής παραλαβής, θα καθοριστεί µε την προσφορά των 

διαγωνιζομένων και ο οποίος δεν δύναται να είναι μικρότερη του (1) έτους. 

 

Άρθρο 8ο - Έκπτωση του αναδόχου 

Η απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές ή χρόνους εγγύησης από τον ανάδοχο μπορούν να 

τον κηρύξουν έκπτωτο. Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητος υπέρβασης της συμβατικής προθεσμίας 

εκτέλεσης της προμήθειας ή ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις 

του, µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

Άρθρο 9ο - Χρόνος παράδοσης 

Ο χρόνος παράδοσης και τοποθέτησης ορίζεται σε 8 μήνες. 

 

Άρθρο 10 ο - Πλημμελής κατασκευή 

Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία του έργου δεν είναι σύμφωνα µε τους όρους της 

σύμβασης ή εμφανίζει ελαττώματα, ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει ή βελτιώσει αυτά, 

σύμφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

Άρθρο 11° - Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, και κρατήσεις, που 

θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο 

Βελβεντού. 

 

Άρθρο 12° - Προσωρινή και οριστική παραλαβή 

Η προσωρινή παραλαβή του έργου θα γίνει από την οικεία επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Εάν 

κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή 

παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη του παραλαμβανομένου είδους ή την 

αποκατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωμαλιών αυτού. 

Εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις ως άνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός της από της 

ιδίας οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος Βελβεντού δικαιούται  να προβεί στην τακτοποίηση  αυτών,  

σε  βάρος και  για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο με τις ανάγκες και τα 

συμφέροντα αυτού τρόπο. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση του 

αναδόχου. Μετά την πάροδο του συμβατικού χρόνου εγγυήσεως, ενεργείται βάσει των κειμένων 

διατάξεων, η οριστική παραλαβή του εξοπλισμού. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΕΡΓΟ : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ 

ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ  

Της επιχείρησης .………………...................………………………………………… 

Έδρα ……......................……… 

οδός ………………………………….........................................…………, αριθμός ………. , 

τηλ …........................, 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜ. ΠΡΟΫ/ΣΜΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΈΚΠΤΩΣΗ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΣΥΝΟΛΑ 

1 Εργασίες έρευνας,  
καταγραφής &  
μουσειολογικής  
τεκμηρίωσης 

1 12.000,00    

2 Σχεδιασμός, 
οργάνωση και 
παραγωγή 
εκθεσιακών 
μέσων 

1 12.000,00    

3 Προτάσεις 
ολοκληρωμένων 
παρεμβάσεων - 
Κατασκευή, 
προμήθεια και 
εγκατάσταση 

1 33.000,00    

     ΣΥΝΟΛΟ  

     ΦΠΑ 24%  

     ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

                                                                            


