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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «∆ηµιουργία Τουριστικών Προσβάσιµων 
Θαλάσσιων Προορισµών του ∆ήµου ∆ιρφύων – 
Μεσσαπίων» 

 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: «Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηµατικότητα και 
Καινοτοµία 2014-2020» 

Άξονας Προτεραιότητας «Ανάπτυξη µηχανισµών 
στήριξης της επιχειρηµατικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο 
Αιγαίο)» 

ΚΩ∆. ΠΡΑΞΗΣ: Σ.Α. 2018ΣΕ15510072 

ΚΩ∆. CPV: 33196200-2 «Εξοπλισµός για άτοµα µε ειδικές 
ανάγκες» 
 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

Ο Δήμος Διρφύων – Μεσσαπίων διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την 

ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο «Δημιουργία Τουριστικών Προσβάσιμων 

Θαλάσσιων Προορισμών του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων» με κωδικό ΟΠΣ 5030267 στο ΕΠ 

«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με Κ.ΣΑΕ1551 και Κ. 

Πράξης 2018ΣΕ15510072,  CPV: 33196200-2, συνολικού προϋπολογισμού 177.089,00€ 

 

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ από τη Δευτέρα 16/03/2020 ώρα 15:00 μέχρι και 

02/04/2020 ώρα 13:00 (λήξη προσφορών). 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πλήρη και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα 

συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού, στο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 

www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.ddm.gov.gr. 

 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, απαιτείται οι ενδιαφερόμενοι να διαθέτουν ψηφιακή 

υπογραφή.  

 

Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά και τις προδιαγραφές θα 

δίνονται από τo Γραφείο Προμηθειών κα Πριόνα Μαρία και κο. Κοκκάλα Νίκο τηλ: 

2228350237 και 2228350203 – Αβάντων 18, ΤΚ 34400, Ψαχνά. 

 

Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την 

αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος. 

Ελληνική



 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη 

αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

1. κράτος-μέλος της Ένωσης, 

2. κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

3. 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 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. 

 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι για την ομάδα Α: 2.756€ και την Β: 280€ της 

καθαρής αξίας με ισχύ τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς 

από την καταληκτική ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Το χρονικό διάστημα 

δέσμευσης της προσφοράς είναι έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

 

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.  

 

Η προμήθεια είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2020 με Κ.Α. 69-

7341.002 με τίτλο:  «Δημιουργία Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών του 

Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων» με κωδικό ΟΠΣ 5030267 στο ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με Κ.ΣΑΕ1551 και Κ. Πράξης 

2018ΣΕ15510072, ποσού 177.089,00€ 

 

Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας είναι έξι (6) μήνες. 

 

Η προμήθεια χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

 

Η δαπάνη δημοσιεύσεων και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την οικονομική επιτροπή του Δήμου 

Διρφύων Μεσσαπίων. 

 

Ψαχνά, 12/03/2020 

Ο ∆ήµαρχος 

∆ιρφύων Μεσσαπίων 

 

 

Ψαθάς Γεώργιος 


