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Αρ. πρωτ.: 1686 
Θεσσαλονίκη: 31.10.2022 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο  

 
«“Ψηφιακή Σκηνή- 60 χρόνια ΚΘΒΕ” Ανάπτυξη, οργάνωση, τεκμηρίωση, διαχείριση και 

προβολή ψηφιακού περιεχομένου του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδας» 
 
Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος  στο πλαίσιο της Πράξης «“Ψηφιακή Σκηνή- 60 χρόνια ΚΘΒΕ” 
Ανάπτυξη, οργάνωση, τεκμηρίωση, διαχείριση και προβολή ψηφιακού περιεχομένου του Κρατικού 
Θεάτρου Βορείου Ελλάδας» με Κωδικό ΟΠΣ 5093533, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020» και υλοποιείται με τη 
συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ), προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό (άνω των ορίων) για την επιλογή 
αναδόχου για το έργο: «“Ψηφιακή Σκηνή- 60 χρόνια ΚΘΒΕ” Ανάπτυξη, οργάνωση, τεκμηρίωση, 
διαχείριση και προβολή ψηφιακού περιεχομένου του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδας». 
 
• Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:   

ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΘΒΕ) 
Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αμύνης 2, 546 21, Θεσσαλονίκη  
Κωδικός NUTS: EL52 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
Αρμόδιος για πληροφορίες: Παλικισιάνος Βασίλης, 2315 200095, v.palikisianos@ntng.gr 
Διεύθυνση διαδικτύου: https://www.ntng.gr 
 
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) με την επωνυμία 
«ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ». Ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση και ειδικότερα στον 
υποτομέα της Κεντρικής Κυβέρνησης και αποτελεί «Μη Κεντρική Αναθέτουσα Αρχή». 
  
Κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Ανάπτυξη και Διάδοση της Θεατρικής 
Τέχνης ως πολιτιστικού, παιδαγωγικού και μορφωτικού παράγοντα της κοινωνικής ζωής. 

 
• Λήψη των εγγράφων του διαγωνισμού: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για 

ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση  μέσω της διαδικτυακής πύλης 
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (αριθμός συστήματος 178512). 

• Κωδικός αριθμός αναφοράς CPV: 72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: 
παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη και συμπληρωματικών 
72262000-9 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού, 79822500-7 Υπηρεσίες γραφικού σχεδιασμού, 
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες. 

• Τόπος παροχής υπηρεσιών: EL52 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

https://www.ntng.gr/
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• Κατηγορία, περιγραφή υπηρεσιών: Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση 
του αρχείου του ΚΘΒΕ, καθώς και η υλοποίηση μίας σειράς δράσεων για την ανάδειξη του υλικού στο ευρύ 
κοινό μέσω ενός ανανεωμένου ιστοτόπου, ερμηνευτικών εκθεμάτων, ψηφιακών εκθέσεων, εικονικού 
μουσείου, εκπαιδευτικών εφαρμογών στο διαδίκτυο και μιας διαδραστικής εγκατάστασης περιήγησης στο 
ψηφιακό πολιτιστικό απόθεμα του ΚΘΒΕ, η οποία θα βρίσκεται εγκατεστημένη στους χώρους του. 

• Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. 
• Εκτιμώμενη αξία σύμβασης: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 

469.500,00 € μη συπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 582.180,00 €, ΦΠΑ 24%: 
112.680,00 €). 

• Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κωδ. ΣΑ Ε1191. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από 
Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2022ΣΕ11910055). Η 
σύμβαση αφορά στην Πράξη «“Ψηφιακή Σκηνή - 60 χρόνια ΚΘΒΕ” Ανάπτυξη, οργάνωση, 
τεκμηρίωση, διαχείριση και προβολή ψηφιακού περιεχομένου του Κρατικού Θεάτρου 
Βορείου Ελλάδας», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 
3167/02.06.2022 του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΑ και έχει λάβει 
κωδικό MIS 5093533. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

• Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται. 
• Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως 31/10/2023. 
• Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων 

οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα της παρ. 2.2.1 της 
με αρ. πρωτ. 1686/31.10.2022 Διακήρυξης. 

• Ελάχιστες  προϋποθέσεις συμμετοχής: Σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα των παρ. 2.2.2 έως 
2.2.8 της με αρ. πρωτ.1686/31.10.2022  Διακήρυξης. 

• Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού εννέα χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα  ευρώ (9.390,00 €). 

• Είδος διαδικασίας ανάθεσης: Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός, άνω των ορίων, με τη 
διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/2016. 

• Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας - τιμής. 

• Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους 
ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι 13/01/2023 και ώρα 12:00. 

• Κατάθεση εγγράφων: Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται 
με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό 
φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού 
του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται 
να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα της παρ. 2.4.2.5 
της με αρ. πρωτ. 1686/31.12.2022 Διακήρυξης. 

• Χρόνος ισχύος των προσφορών: Έξι (6) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του 
διαγωνισμού.  

• Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: 19/01/2023 και ώρα 12:00.  
• Γλώσσα: Οι προσφορές καθώς και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, συντάσσονται 

στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα της παρ. 2.1.4 της με αρ. πρωτ. 1686/31.10.2022 
Διακήρυξης.  
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• Αρμόδιο όργανο για προδικαστικές προσφυγές: Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) 
Λεωφ. Θηβών 196 - 198, Τ.Κ. 182 33, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης. Τηλέφωνο: 213 214 
1216. E-mail: aepp@aepp-procurement.gr, proedros@aepp-procurement.gr. Διεύθυνση 
διαδικτύου: www.aepp-procurement.gr. Οι προθεσμίες και η διαδικασία υποβολής των 
προσφυγών αναφέρονται στην παρ. 3.4 της με αρ. πρωτ. 1686/31.10.2022 Διακήρυξης. 

• Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Προκήρυξη  της παρούσας 
σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 06/12/2022 στην Υπηρεσία 
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   

 
 

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ 
ΚΘΒΕ 

 
 

…………………………..  
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