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ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

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

                                                         ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ                                                  Χίος,     9/2/2022 
                        «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020»              Αρ. Πρωτ.: 10166 

                                        
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 επαναληπτικό 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» (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ), 
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, Κωδ. NUTS EL413). 

Η προμήθεια συντίθεται από δύο τμήματα: 
ΤΜΗΜΑ 1: "Σύστημα προστασίας δασικού πλούτου με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών" (CPV 35613000-4, 
48326000-9, 30231000-7, 30214000-2) προϋπολογισμού 64.660,00 € (χωρίς ΦΠΑ)  75.652,20 € (συμπ. ΦΠΑ)  
ΤΜΗΜΑ 2: "Ανάπτυξη - Εκσυγχρονισμός Ψηφιακού Ραδιοδικτύου Επικοινωνιών-δεδομένων" (CPV 32500000-8, 
31711110-7, 32237000-3) προϋπολογισμού 63.540,00 € (χωρίς ΦΠΑ)  74.341,80 € (συμπ. ΦΠΑ). 

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 136025 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 14η Μαρτίου 2022 ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 17:00μ.μ. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται: α) για το ΤΜΗΜΑ 1 σε εξακόσια σαράντα έξι ευρώ και εξήντα 
λεπτά (646,60 €) και β) για το ΤΜΗΜΑ 2 σε εξακόσια τριάντα πέντε ευρώ και σαράντα λεπτά (635,40 €), 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. 

Χρόνος παράδοσης των υλικών 4 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ. Κριτήριο 
ανάθεσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής μόνο. Οι προσφορές 
υποβάλλονται για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά τμήμα. Δεν επιτρέπονται 
εναλλακτικές προσφορές.  
Πληροφορίες δίδονται από τον Δήμο Χίου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο  Γραφείο Προμηθειών & 
Αποθήκης του Δήμου, Δημοκρατίας 2, στα τηλ. 2271351713 και 2271351707. 

Τεύχη δημοπράτησης υπάρχουν και αναρτημένα σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδίκτυο στη διεύθυνση 
www.chioscity.gr (προκηρύξεις). 

       
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΙΟΥ 
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