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Ο ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 
 
Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την προμήθεια «Προμήθεια και 

εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού διαχείρισης δικτύων ύδρευσης της πράξης 

SMARTWATERSAVE»  (CPV: 43328100-9, 38112100-4), για τις ανάγκες του υποέργου WP4(4.1.1.)  

της Πράξης : «SMARTWATERSAVE» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«INTERREG ΕΛΛΑΔΑ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της ΒΟΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» με βάση την Απόφαση Ένταξης με 

αρ. πρωτ. 88525/23-08-2018 του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης και έχει λάβει κωδικό MIS: 

5033054. 

Συνολικού προϋπολογισμού εκατόν πέντε χιλιάδων ευρώ  (105.000,00 €) με Φ.Π.Α., με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: Τετάρτη 24-03-2021 

και ώρα   2:00μ.μ. 

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: Δευτέρα 12-04-

2021   και ώρα  2:00μ.μ. 

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: Πέμπτη 15-04-2021 και ώρα  2:00 μ.μ. 

Ημερομηνία αποσφράγισης: Δευτέρα 19-04-2021 και ώρα 10:00π.μ. στα γραφεία της Υπηρεσίας 

ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος.  

Ο συστημικός αριθμός της διακήρυξης είναι 101390. 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμ. Πρωτ. : 1033/19-3-2021 

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: Ψ22ΗΩΞ8-ΥΧΜ





 

Ο διαγωνισμός εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.4412/ 2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) και στις τροποποιήσεις 

αυτού. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες 

αυτών ή συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου. 

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς (Προσφέροντες) οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, να 
καταθέσουν Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 
2% της εκτιμώμενης αξίας των προσφερόμενων ειδών, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ., ήτοι 
το ποσό των #1.694,00€#  χιλίων εξακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ.  
 
 Η προμήθεια είναι εγγεγραμμένη στον ΚΑ: 30.7135.07 του προϋπολογισμού του Δήμου. Δύναται 
να χορηγηθεί προκαταβολή. 
 
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από την ψηφιακή πλατφόρμα 

“ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς από την ιστοσελίδα της 

Αναθέτουσας Αρχής του Δήμου Πρεσπών (www.prespes.gr ). 

Πληροφορίες παρέχονται από τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας του Δήμου κατά τις εργάσιμες 

μέρες και ώρες (τηλέφωνο επικοινωνίας 2385351321, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία 

Λιναρά Ζαχαρούλα).  

 Τα αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινίσεις για τα έγγραφα του διαγωνισμού 

υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ηλεκτρονικό σύστημα του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.  www.promitheus.gov.gr  

 

 

                                                                                                       Λαιμός,     19-03-2021 

                                                                            Ο Δήμαρχος 
 
 
 

                                                                                     Παναγιώτης Πασχαλίδης 
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