
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Βόλος, 26 Νοεμβρίου 2019                    
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                        Αρ. Πρωτ.: 100984                                    
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ    
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                   
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
       ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
                                                      Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

      Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,  βάσει  βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας – τιμής για το σύνολο της προμήθειας, βασει κριτηριων που συνδεονται 
με το αντικειμενο της συγκεκριμενης συμβασης, με τιτλο:   προμήθεια αδειών χρήσης 
και παροχή υπηρεσιών για το σύνολο των εργασιών που αφορούν «Διαδικτυακό 
(cloud) πληροφοριακό σύστημα για την ηλεκτρονική αγορά εισιτηρίων παρόδιας 
ελεγχόμενης στάθμευσης μέσω εφαρμογής έξυπνων κινητών τηλεφώνων (mobile 
app) και την διενέργεια ελέγχων και βεβαίωσης παραβάσεων με χρήση φορητών 
συσκευών», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 49.600,00 ευρώ με ΦΠΑ.  
         Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί  στο Δημαρχείο Βόλου (Πλατεία Ρήγα Φεραίου), στην 
αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στον 1ο όροφο, την Δευτέρα 9 
Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 11.00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Η 
καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού, δηλαδή  9/12/2019 και ώρα 11.00 π.μ. 
         Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και μέσω ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς 
αλληλογραφίας ή ταχυδρομείου, αλλά θα πρέπει να έχουν φτάσει στο πρωτόκολλο της 
υπηρεσίας έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα.  

Δικαίωμα συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή 
ενώσεις αυτών σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του Ν.4412/2016, που ασκούν επαγγελματική 
δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εν λόγω προμήθειας. 

Πληροφορίες για το διαγωνισμό θα παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
από το Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Βόλου, Δ/νση: πλατεία Ρήγα 
Φεραίου, τηλέφωνα: (24213)50177, 50106.   

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων πλήρες τεύχος της διακήρυξης και των 
παραρτημάτων που τη συνοδεύουν θ’ αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλου  
www.dimosvolos.gr, ενώ η παρούσα περίληψη θ’ αναρτηθεί στο Πρόγραμμα  «Διαύγεια». 

Η παρούσα υπογράφεται σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 8428/29-01-2015 απόφαση 
του Δημάρχου Βόλου περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου 
Βόλου. 

 
                       Ο Γενικός  Γραμματέας 

                                                                          του Δήμου Βόλου 
 

                        Στυλιανός Διαμαντίδης 

                           
 


