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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Ορεστιάδα 02/03/ 2023 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ      Αριθμ. Πρωτ. : 3736 

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ          

 

                        

                                     

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 

Πράξη: Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ορεστιάδας  

(ΚΩΔ. ΟΠΣ.: 5033611) 

Υποέργο 8: Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων και πλατφόρμας 

"έξυπνης πόλης" και "βιώσιμης κινητικότητας" 
 

1. Ο Δήμος Ορεστιάδας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την 

ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση 

συστημάτων και πλατφόρμας "έξυπνης πόλης" και "βιώσιμης κινητικότητας"» στο 

πλαίσιο του Υποέργου 8 της πράξης ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5033611) η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με εκτιμώμενη αξία 

164.472,00€ χωρίς ΦΠΑ  (203.945,28€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 

2. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων CPV : 

• 72210000-0 Υπηρεσίες προγραμματισμού πακέτων λογισμικού,  

• 32344210-1 Εξοπλισμός ασύρματης επικοινωνίας, 

• 72211000-7 Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικών συστήματος και χρήστη  

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ποσοτήτων της 

προμήθειας. 

4. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 203.945,28€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 164.472,00 / ΦΠΑ € 

39.473,28) 

5. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, 

βάσει  τιμής.  

6. Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.  

Οδός: ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 9-11,  

Ταχ. Κωδ.: 68200 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 

Τηλ.: 2552350364-350-368 

Αρμόδιοι υπάλληλοι: ΑΥΤΖΗ ΑΝΘΟΥΛΑ 

E-mail: a.avtzi@orestiada.gr 

Ιστοσελίδα:   www.orestiada.gr 

Κωδικός NUTS: EL511 

https://www.thermaikos.gr/%20r
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7. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων (Συλλογική Απόφαση Ένταξης ΣΑ Ε1191  και κωδ. ενάριθ. Έργου 

2019ΣΕ11910023) 

8. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων και πλατφόρμας 

«έξυπνης πόλης» και «βιώσιμης κινητικότητας» στο Δήμο Ορεστιάδας, όπως 

περιλαμβάνονται και περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α της Διακήρυξης. 

9. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται 

από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής ποσού: Τριών χιλιάδων διακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και σαράντα 

τεσσάρων λεπτών (3.289,44 €). Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για 

τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 

10. H εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης 

καθορίζεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α 

11. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της και παρατείνεται 

ανάλογα με την παράταση που θα εκδοθεί από την Διαχειριστική Αρχή του Έργου, χωρίς 

καμία μεταβολή της συνολικής αξίας ή μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου. 

12. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr. Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ με συστημικό αριθμό 151404,  στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του 

Δήμου Ορεστιάδας  https://www.orestiada.gr/ , ενώ η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στο πρόγραμμα Διαύγεια 

και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ορεστιάδας  https://www.orestiada.gr/ καθώς και στον 

ελληνικό τύπο .   

13. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 07/03/2023 ημέρα 

Τρίτη και ώρα 08:00 π.μ..  

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 22/03/2023 , ημέρα Τετάρτη 

και ώρα 15:00 μ.μ.. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 

υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 

14. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 

διαθέτουν ηλεκτρονική υπογραφή 

 

    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

                                                                                      

                                                                                       ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
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