
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά με βάση συντελεστή βαρύτητας, τόσο για την Τεχνική, όσο και για 

την Οικονομική προσφορά (Συμφερότερη προσφορά), για την Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών και προμήθεια εξοπλισμού για 

τα Πακέτα Εργασίας WP3: Testing  και WP4: Transferring του έργου  “Promoting citizens’ active involvement in the development 

of Sustainable Travel Plans in Med Cities with Seasonal Demand” με ακρωνύμιο “MOTIVATE” που έχει ενταχθεί και 

συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας «INTERREG MED»  2014-2020 για τη κάλυψη των αναγκών 

των υπηρεσιών του Δήμου, προϋπολογισμού 114.450,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»  

 
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 

Προκηρύσσει  ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά με βάση 

συντελεστή βαρύτητας, τόσο για την Τεχνική, όσο και για την Οικονομική προσφορά (Συμφερότερη προσφορά),  για την Παροχή Εξειδικευμένων 

Υπηρεσιών και προμήθεια εξοπλισμού για τα Πακέτα Εργασίας WP3: Testing  και WP4: Transferring του έργου  “Promoting citizens’ active 

involvement in the development of Sustainable Travel Plans in Med Cities with Seasonal Demand” με ακρωνύμιο “MOTIVATE” που έχει ενταχθεί και 

συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας «INTERREG MED»  2014-2020 για τη κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του 

Δήμου, προϋπολογισμού 114.450,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.» . 

Οι απαιτούμενες πιστώσεις είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου Ιωαννιτών, οικ. Έτους 2018 με ως εξής: 

 Κ.Α 70.01.7425.011 «Εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη για τη δημιουργία πρωτοκόλλων συλλογής δεδομένων με τα 

καινοτόμα εργαλεία βασισμένα στις πιλοτικές εφαρμογές του προγράμματος»: 43.000,00 ευρώ. 

 Κ.Α 70.01.7425.012 «Ανάπτυξη, προμήθεια και εγκατάσταση ευφυούς συστήματος στάθμευσης και πλατφόρμας 

διαχείρισης»: 71.450,00 ευρώ. 

Οι  ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών / προμηθειών ,   όπως αυτά περιγράφονται 

στην αναλυτική διακήρυξη και στην αντίστοιχη μελέτη.  Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 

μέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήματος, με ημερομηνία έναρξης 04/04/2018 και καταληκτική ημερομηνία  30/04/2018 και ώρα 15:00 μ.μ., σε 

ηλεκτρονικό φάκελο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4412/2016, όπως ισχύει. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) 

εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10.00 π.μ.. 

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το δύο (2) τοις 

εκατό (%) του προϋπολογισμού, χωρίς Φ.Π.Α., με ανάλογη στρογγυλοποίηση (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/16). 

Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε δύο (2) οικονομικές εφημερίδες , δύο (2) ημερήσιες τοπικές εφημερίδες, μια (1) 

εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.ioannina.gr), στον Ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

www.diavgeia.gov.gr. και στο Εμπορικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ιωαννίνων. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο, 

καθώς και τυχόν επαναληπτικών,  βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζομένους εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών – Διαχείρισης Υλικού & Αποθήκης της 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών,  τηλ.:2651361385, fax: 26510 74441, Email: agounis@ioannina.gr και για τεχνικές 

πληροφορίες επί του αντικειμένου του διαγωνισμού από το Τμήμα ΤΠΕ της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου 

Ιωαννιτών, τηλ.:2651361366,  Email: vasillisfloudas@gmail.com  

Τα απαραίτητα προς υποβολή δικαιολογητικά αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη.  

 
                                                                                                        

Ο   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 

Θωμάς Γιωτίτσας 
       

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

Ιωάννινα : 03/ 04 /2018                                                                     
Α.Π. : 19030/4812 

  

http://www.ioannina.gr/
ΑΔΑ: ΩΧΗΣΩΕΩ-1ΘΦ
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