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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

Ο  Δήμαρχος Χίου προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο 
κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας – τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27, 36 και 37 του Ν.4412/2016, για το 
υποέργο με τίτλο «Σύστημα Augmented και Virtual Reality για τις Βίγλες της Χίου» (CPV: 72000000-
5, 72262000-9, 30200000-1), όπως αυτή περιγράφεται στη σχετική μελέτη του Δήμου 
προϋπολογισμού 276.520,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α. Η παρούσα σύμβαση 
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (αριθ. 
ενάριθ. έργου 2019ΕΠ08810003). 

Ο διαγωνισμός με Α/Α Συστήματος 96957 θα διεξαχθεί αποκλειστικά με χρήση της πλατφόρμας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 14η Οκτωβρίου 2020 

ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00μ.μ. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 4.460,00 €, δηλαδή σε ποσοστό δύο τοις εκατό 

(2%) επί της προϋπολογισθείσας από το Δήμο δαπάνης προ ΦΠΑ, όπως αναλυτικά προσδιορίζεται 

στο άρθρο 2.2.2 της σχετικής διακήρυξης. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή της 

προσφοράς αναφέρονται αναλυτικά στα Άρθρα 2.4.3 και 2.4.4 της αναλυτικής διακήρυξης. 

Πληροφορίες δίδονται από τον Δήμο Χίου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Αποθήκης 

& Προμηθειών του Δήμου, Δημοκρατίας 2, στα τηλ. 22713 51702 και 22713 51713, fax 22713 51738 

και από την Δ/νση Προγραμματισμού στο τηλ. 22713 51628. 

Παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη διακήρυξη και στα λοιπά έγγραφα του 
διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου www.chios.gov.gr (προκηρύξεις) και μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Εφημερίδα της Ε.Ε: 
07/09/2020. 
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Ημερομηνία: 07 /09 /2020 
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