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Λαιμός     07/12/2020 

Αριθμ.  Πρωτ. : 4308 
 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  7/2020 

ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:  

«Διαδραστικές εφαρμογές και συνέδριο της πράξης HOLY WATER» 

 

 

Ο Δήμαρχος Πρεσπών   προκηρύσσει 

 

Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω των ορίων με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για 

την υλοποίηση του έργου «Διαδραστικές εφαρμογές και συνέδριο της πράξης HOLY WATER» 

 

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 126.300,00 €, με τη δαπάνη των εργασιών: 101.854,93 € και τη 

δαπάνη του Φ.Π.Α. (24%): 24.445,17 €. 

 

Το έργο χρηματοδοτείται: από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Δημοκρατία της Βόρειας 

Μακεδονίας 2014-2020, που χρηματοδοτείται κατά 85% από την  Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 15% από 

Εθνικούς Πόρους και είναι εγγεγραμμένο στον Κ.Α: 10.6142.18 του προϋπολογισμού έτους 2020 του Δήμου. 

ΣΑΕΠ 405/6 με Κ.Ε.: 2019ΕΠ40560005. 

 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147), όπως αυτός ισχύει κατά την 

ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και με τους όρους της Αναλυτικής 

Διακήρυξης. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό του 

άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. 

 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 

4412/2016. Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά, δεν επιτρέπεται η υποβολή 

εναλλακτικών προσφορών και δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. 

 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι : Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά 

βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 

 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται : εννέα (9) μήνες και ξεκινάει από την ημέρα 

υπογραφής της σύμβασης 

    

Απαιτείται Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 2% του συνολικού 

προϋπολογισμού του έργου μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ήτοι στο ποσό των δύο χιλιάδων τριάντα 

επτά ευρώ και δέκα λεπτών (2.037,10 €). (Άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 ). 

 

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα της αναλυτικής 

διακήρυξης. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 28-12-2020 ημέρα Δευτέρα ώρα 14:00 στην Ελληνική 

γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο 

άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», τον 4412/2016 

http://www.promitheus.gov.gr/
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όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει βάσει του 4497/2017.  Ο αριθμός του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. είναι ο [  

103607].  Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.   

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις οικονομικών 

φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

 Τα προς προμήθεια είδη που κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV) : 72500000-0, 79950000-8, 92111260-2  

Προσφορές υποβάλλονται για όλα τα είδη και για το σύνολο των ποσοτήτων των ειδών. 

Η Διακήρυξη θα διατίθεται σε πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

του Δήμου www.prespes.gr, στις προκηρύξεις, όπως επίσης στο διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφοράς 

www.promitheus.gov.gr   του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.  Για 

πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, (αρμόδιος υπάλληλος: 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ,   τηλ.2385351322) 

Η διακήρυξη 7/2020 εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ. 61/2020 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής Δήμου 

Πρεσπών. 

 

Ο Δήμαρχος 

 

 

 

Πασχαλίδης Παναγιώτης 

http://www.prespes.gr/
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