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ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) 
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές 

                                                         ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ                                                  Χίος,     12/10/2020 
                        «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020»              Αρ. Πρωτ.: 69393 

                         
ΜΕΤΡΟ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) – LEADER» ΠΑΑ 2014 -2020 

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με 
συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ 

     Ο Δήμαρχος Χίου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια 
τεχνολογικού εξοπλισμού πρόληψης πυρκαγιών - επιτήρησης δασών», συνολικής προϋπολογισθείσας 
δαπάνης 149.994,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α. (Κωδ. ΟΠΣΑΑ 0010889046, Κωδ. ΣΑ 
082/1, ΚΩΔ. ΕΝΑ. 2017ΣΕ08210000, Απόφ. Ένταξης οικ.1411/2019 ETAX AE). 

    Στον διαγωνισμό για την υποβολή προσφορών γίνονται δεκτά φυσικά και νομικά πρόσωπα σύμφωνα με το 
Άρθρο 25 του Ν.4412/2016, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών.  
    Ο διαγωνισμός με Α/Α Συστήματος 100610 θα διεξαχθεί αποκλειστικά με χρήση της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 16η Νοεμβρίου 2020 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00μ.μ. 
    Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί της προϋπολογισθείσας 
από το Δήμο δαπάνης προ ΦΠΑ του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία υποβάλλεται προσφορά, 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  Γραφείο Προμηθειών & 
Αποθήκης του Δήμου, Δημοκρατίας 2, στα τηλ. 2271351713 και 2271351702, fax 2271351738. 
    Τεύχη δημοπράτησης υπάρχουν και αναρτημένα σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδίκτυο στη διεύθυνση 
www.chioscity.gr (προκηρύξεις). 
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