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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» 

Άξονας Προτεραίοτητας 
1 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ 

Επενδυτική Προτεραιότητα 
2c - Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της 

ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας 

 

 

 
 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

Διεύθυνση: 
Τηλέφωνο: 
Τηλεομοιότυπο: 
Website: 
E-mail:  

Δωδώνης 47, Πρέβεζα, ΤΚ 48100 
2682029414 
2682029283 
https://www.prevezachamber.gr/ 
info@prevezachamber.gr 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ) 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
«ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ» 
 

Το Επιμελητήριο Πρέβεζας 

Προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την ανοικτή διαδικασία σύναψης δημόσιας 
σύμβασης κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΨΗΦΙΑΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ», που αποτελείται από ένα υποέργο. Η αξία 
του ανωτέρω Υποέργου ανέρχεται σε Ευρώ 227.738,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Ευρώ 183.659,68 
χωρίς ΦΠΑ 24% – ΦΠΑ 24% 44.078,32), (Αρ. Πρωτ. Σχετικής Διακήρυξης: 864/20.07.2020 ; Συστημικός Αριθμός 
ΕΣΗΔΗΣ 95190). Ο διαγωνισμός διενεργείται στο πλαίσιο της πράξης: «Ψηφιακό Κέντρο Υπηρεσιών μιας 
Στάσης για τη διοικητική εξυπηρέτηση και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του Νομού 
Πρεβέζης» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» με βάση την Απόφαση 
Ένταξης με αρ. πρωτ. 2800/08-10-2019 του Περιφερειάρχη Ηπείρου και έχει λάβει κωδικό MIS 5038008. Η 
παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση [Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ)] και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 
 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία Επικοινωνίας: Επιμελητήριο Πρέβεζας, Δωδώνης 47, Τ.Κ.: 48100, Τηλ.: 
2682029414, Τηλεομοιότυπο: 2682029283, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ssakalaki@prevezachamber.gr , 
ιστοσελίδα: www.prevezachamber.gr , Αρμόδιος Επικοινωνίας: Κα. Σταυρούλα Σακαλάκη. 

2. Κωδικοί CPV: 72000000-5 (Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη 
λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη), 72222300-0 (Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών), 72246000-
1 (Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα συστημάτων πληροφορικής), 30200000-1 (Εξοπλισμός 
ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες). 
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3. Πρόσβαση στα έγγραφα: 
- Στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Πρέβεζας www.prevezachamber.gr . 
- Στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: www.promitheus.gr . 

4. Εναλλακτικές προσφορές: Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις της Διακήρυξης. Δεν 
επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

5. Δικαιούμενοι συμμετοχής: 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 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. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, 
συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη 
νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση 
οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρον. 

6. Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4412/16 και στους όρους της Διακήρυξης. 
- Ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  20-07-2020 ημέρα Δευτέρα. 
- Ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Πρέβεζας: 

21-07-2020 ημέρα Τρίτη. 
- Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 21-07-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00:00. 
- Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 05-08-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00:00. 
- Ημερομηνία αποσφράγισης υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»: 

Tην τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και 
συγκεκριμένα 11-08-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00:00. 

- Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 95190 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. 

7. Χρόνος Ισχύος Προσφορών: Δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
8. Γλώσσα Σύνταξης Προσφορών: Ελληνική. 
9. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Ηπείρου, Κωδ. ΣΑ 

ΕΠ0181. Το συνολικό κόστος της Πράξης ανέρχεται σε διακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες επτακόσια τριάντα 
οκτώ ευρώ (227.738,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από 
Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Κωδικός Ενάριθμου Έργου 2019ΕΠ01810036) ύψους 
διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και από Ιδία Συμμετοχή του 
Επιμελητηρίου Πρέβεζας ύψους είκοσι επτά χιλιάδων επτακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ (27.738,00 €) 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

10. Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής 
της και λήγει με την υποβολή του τελευταίου παραδοτέου στον χρόνο που ορίζεται σε αυτή. 

11. Εγγυήσεις: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ 24%, ποσού 
€3.673,19 (τρεις χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα τρία ευρώ και δεκαεννέα λεπτά) και η εγγύηση καλή 
εκτέλεσης της σύμβασης σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ. Η εγγύηση συμμετοχής 
πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά από τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς 
του διαγωνιζόμενου. 

12. Κριτήριο Κατακύρωσης: Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 

13. Δημοσιεύσεις: Η Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Πρέβεζας 
www.prevezachamber.gr/ , στο www.diavgeia.gov.gr και θα δημοσιευθεί στον τοπικό τύπο. Το συνολικό 
κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του 
Επιμελητηρίου Πρέβεζας www.prevezachamber.gr . 

 
Πρέβεζα, 20-07-2020 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
Ιωάννης Μπούρης 
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