
 

                                                                                                                                                                              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

Τμήμα Προμηθειών 

Διεύθυνση: Πλ. Δημαρχείου 1 

44100, Κόνιτσα 

Πληροφορίες: Τσαβίδης Κων/νος 

Τηλ: 2655360348 

 

Κόνιτσα 20/10/2020 

                             Αρ. Πρωτ.: 6479 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ)  

Ο Δήμαρχος Κόνιτσας 

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη 

αναδόχου εκτέλεσης της σύμβασης προμηθειών και υπηρεσιών με τίτλο: «Ψηφιακές υπηρεσίες 

οργάνωσης των υπηρεσιών του Δήμου Κόνιτσας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των 

δημοτών του με χρήση ΤΠΕ», προϋπολογισμού 154.739,60€ με Φ.Π.Α. 24%. 

 
α. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία Επικοινωνίας: 

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής: Ο.Τ.Α. 

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Πλατεία Δημαρχείου 1, Κόνιτσα 

Ταχ. Κώδικας: 44100 

Υπεύθυνος: Τσαβίδης Κων/νος   

Τηλέφωνο: 26553 60348 

FAX: 26550 24000 

Email: ktsavidis@konitsa.gr 

Ιστοσελίδα (url): http://www.konitsa.gr 

β. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης 

υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.konitsa.gr. Επίσης το σύνολο των τευχών του 

διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. και στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.  

(www.promitheus.gov.gr). Αύξων Αριθμός Συστήματος: 99758 

γ. Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών και υπηρεσιών 

δ. Είδος διαγωνισμού: Δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τη βέλτιστη σχέση ποιότητας 

– τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων και σχετικών συντελεστών βαρύτητας. 

ε. Τίτλος διαγωνισμού: «Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για το έργο «Ψηφιακές υπηρεσίες 

οργάνωσης των υπηρεσιών του Δήμου Κόνιτσας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών 

του με χρήση ΤΠΕ»» 

Περιγραφή του έργου: Το υπό προκήρυξη έργο στοχεύει στην ορθολογική διαχείριση κρίσιμων 

τομέων παροχής υπηρεσιών από τον Δήμο Κόνιτσας όπως: η διαχείριση απορριμμάτων, η 

διαχείριση του στόλου οχημάτων, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους δημότες και η οργάνωση 

και διάθεση δεδομένων χρήσεων γης και χωροταξίας. 
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Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV) : 72212000-4 Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικού εφαρμογών, 

32344210-1 Εξοπλισμός ασύρματης επικοινωνίας, 72211000-7 Υπηρεσίες προγραμματισμού 

λογισμικών συστήματος και χρήστη. 

στ. Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες 

από την υπογραφή της. 

ζ. Οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθεύονται το τεύχος ηλεκτρονικά στη διεύθυνση 

www.konitsa.gr. 

η. Προϋπολογισμός: Ο συνολικός προϋπολογισμός για το σύνολο της προμήθειας ανέρχεται 

στο ποσό των 124.790,00, € χωρίς ΦΠΑ (με ΦΠΑ 154.739,60 €). 

θ. Κατάθεση προσφορών: Οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία θα είναι προσβάσιμη,  την 

29/10/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00:00 π.μ. και καταληκτική ημερομηνία  29/11/2020, 

ημέρα Κυριακή και ώρα 15:00:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, 

δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 

ι. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: Οι προσφορές θα 

αποσφραγιστούν ηλεκτρονικά την 02/12/2020, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. 

ια. Βασικοί όροι συμμετοχής των υποψηφίων: Ισχύουν όσα ορίζονται στο Ν. 4412/2016. 

ιβ. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής: δεν υπάρχουν. 

ιγ. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό: Για την έγκυρη συμμετοχή στη 

διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς 

φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 

4412/2016. 

ιδ. Τεχνικές προδιαγραφές: Οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας και παροχής 

υπηρεσίας αναφέρονται αναλυτικά στη Διακήρυξη. 

ιε. Χρονική ισχύς προσφοράς: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για 6 

μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

ιστ. Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές ή προσφορές που 

υποβάλλονται για μέρος της προμήθειας ή υπηρεσίας δεν γίνονται δεκτές. 

ιζ. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας 

σύμβασης είναι η Περιφέρεια Ηπείρου, Κωδ. ΣΑ: ΕΠ0181. Η δαπάνη για τη σύμβαση βαρύνει την 

με Κ.Α.: 02.61.6117.02 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του 

του Δήμου Κόνιτσας. 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων (αριθ. Ενάριθ.  έργου 2019ΕΠ01810039). Η πληρωμή του αναδόχου μπορεί να 

πραγματοποιηθεί με έναν από τους παρακάτω τρόπους: 

A’ Τρόπος: Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 15% της συμβατικής αξίας 

χωρίς Φ.Π.Α. , με την κατάθεση  ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του 

ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§1 περ. δ του ν. 4412/2016 και την καταβολή του 

υπολοίπου είτε μετά την οριστική παραλαβή των υλικών είτε με πληρωμή ποσοστού 20% της 

συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ με το πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν του μακροσκοπικού 

ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με τον συνολικό ΦΠΑ μετά την 

οριστική παραλαβή των υλικών. 

Β’ Τρόπος: 40% μετά την παράδοση όλου του εξοπλισμού 
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40%  μετά την εγκατάσταση του εξοπλισμού, του έτοιμου λογισμικού και την ανάπτυξη όλων των 

εφαρμογών και υποσυστημάτων 

20% με την ολοκλήρωση και οριστική παραλαβή του έργου 

Γ’ τρόπος: 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών 

και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 

4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

ιη. Δημοσιεύσεις: Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης θα γίνει στον Ελληνικό Τύπο, στο 

διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας αρχής www.konitsa.gr, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο 

(www.diavgeia.gov.gr), στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 

και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Τα έξοδα δημοσίευσης των 

ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο που θα προκύψει. 

 

Ο εν λόγω διαγωνισμός προκηρύσσεται κατόπιν της αριθμ. 938/27-04-2020 διατύπωσης 

σύμφωνης γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Ηπείρου. 

 

Ο Δήμαρχος 

 

Νικόλαος Β. Εξάρχου 
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