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Αριθμ. Πρωτ. 3058/01.04.2021 
 
 

Περίληψη της υπ’ αρίθμ. Πρωτοκ. 3057/01.04.2021 διακήρυξης 

Ο Δήμος Δωρίδος προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό «άνω των ορίων» με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ / ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ». (CPV: 

42961200-2) εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 1.048.524,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ποσό 251645,76€ 

ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 1.300.169,76€. 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΓΕΝ. Δ/ΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Δ.Ε, 

σύμφωνα με την Α.Π. 3674/22/14-02-2019 ανακοίνωση έγκρισης επενδυτικού δανείου από  το 

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠ&Δ) του ενταγμένου στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», 

από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) κατά 75%, και από πόρους του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων κατά 25%,  μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων (ΤΠ&Δ). 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

ως άνω συστήματος (αρ. 108230). 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 30/04/2021, ημέρα Δευτέρα και 

ώρα 15:00 μ.μ. Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να 

καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 2.2.2 Εγγύηση 

συμμετοχής, της ανωτέρω διακήρυξης. 

Παρέχεται πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη – στοιχεία του διαγωνισμού, μέσω της 

Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, δια της οποίας υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν 

αιτήματα παροχής διευκρινίσεων. 

Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να 

απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος υπάλληλος: 

Τριανταφύλλου Ιωάννης, τηλ. 2266350122,  Αργυρόπουλος θεόδωρος τηλ.: 2634350031). 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ 
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