
 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο Δήμαρχος Λειψών προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων με κριτήριο 
ανάθεσης της Σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια e-
πλατφόρμας για την οικονομική ανάπτυξη και την προβολή της επιχειρηματικής - τουριστικής 
δραστηριότητας και πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Λειψών». 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 372.000,00 € συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24% (ή 300.000,00 πλέον ΦΠΑ 72.000,00€). 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι  (6)  μήνες από την υπογραφή της. 
 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV) :  72268000-1 - Υπηρεσίες προμήθειας λογισμικού. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Συστήματος και έχει Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 178648. Οι 
προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της 
προαναφερόμενης διαδικτυακής πύλης.  

Ως ημερομηνία λήξης υποβολής των προφορών ορίζεται η 13/01/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
14:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο σύστημα. 

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: 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,  
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) 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  
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δ) 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.  

Ο διαγωνισμός δεν υποδιαιρείται σε τμήματα σύμφωνα με την Διακήρυξη. Για τη συμμετοχή στο 
διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ποσού έξι χιλιάδων ευρώ 
(6.000,00 €).   

 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.  

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του 
Υπουργείου Εσωτερικών και για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση» σύμφωνα με 
την αρ. πρωτ. 2912/22-10-2021 απόφαση ένταξης (ΑΔΑ: 9ΡΕ546ΜΤΛ6-ΠΒΩ) με ποσό 
χρηματοδότησης 297.600,00€ και από ιδίους πόρους του Δήμου Λειψών με το ποσό των 
74.400,00€. 
 
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 61-7341.001 σχετική πίστωση του 
τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Λειψών και έχει εκδοθεί η με 
αρ. πρωτ. 202/05-12-2022 απόφαση  για την ανάληψη υποχρέωσης πολυετούς δέσμευσης 
πίστωσης για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023 (ΑΔΑΜ: 22REQ011733521, ΑΔΑ: 9ΞΥΧΩΛ0-ΦΙΥ) 
 
Πληροφορίες θα δίνονται στο τηλέφωνο 2247041209 και 2247360500, email dlipson@otenet.gr, 
αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία η κα Εύχαρις Μάγγου. 
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