
   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Αίγιο, 7/6/2022 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ            Αρ. πρωτ.: 20275 
ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΧΑΪΑΣ   
ΔΗΜΟΣ: ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 

  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Τ.Π.Ε) & 

  

ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ                                                   
Ταχ. Διεύθυνση: Π.Ε.Ο. Ροδοδάφνη Δ.Ε. 
Συμπολιτείας  

  

Τ.Κ.: 25100    
Πληρ.: Κανελλής Παναγιώτης   
Τηλέφωνο: 2691360821   
e-mail: pkanellis@aigialeia.gov.gr   

 
   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

της υπηρεσίας «Συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης γενικής μηχανογράφησης - 
Yπηρεσίες διαχείρισης συντήρησης & επέκτασης κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων, 
δρομολογητών, εικονικών μηχανών, βάσεων δεδομένων» 

 
Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας 

 
προκηρύσσει  ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την 

ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης 
γενικής μηχανογράφησης - Yπηρεσίες διαχείρισης συντήρησης & επέκτασης κεντρικών 
υπολογιστικών συστημάτων, δρομολογητών, εικονικών μηχανών, βάσεων δεδομένων» 
εκτιμώμενης αξίας 59.985,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας – τιμής. 
 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Αιγιαλείας 
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. 
Οδός: Ανδρέου Λόντου 34 Αίγιο  
Τ.Κ. 25100 
Τηλ.: 2691360821 
E-mail: is@aigialeia.gov.gr  
Ιστοσελίδα: aigialeia.eu 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της 
σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου aigialeia.eu  

3. Κωδικοί CPV: 72514200-3, 72514100-2, 72253200-5, 72246000-1, 72254100-1, 
72514000-1, 72500000-0, 72422000-4 και 72541000-9  

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης 
Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της υπηρεσίας, όπως 
αναλυτικά περιγράφεται στην τεχνική έκθεση - τεχνικές προδιαγραφές της 22/2022 μελέτης 
του Αυτοτελούς Τμήματος Ανάπτυξης, Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής, 
Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) & Στήριξης του Πρωτογενούς Τομέα του Δήμου Αιγιαλείας που 

http://www.aigialeia.gov.gr/
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αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Η διάρκεια της σύμβασης, ορίζεται σε 
δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ή έως το τέλος του 
συμβατικού αντικειμένου. Στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε συστημικό αριθμό 162309.  

5. Δικαιούμενοι συμμετοχής:  
Στον διαγωνισμό για την υποβολή των προσφορών γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και ενώσεις οικονομικών φορέων, που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της 
σύμβασης και πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις αποδεδειγμένης εμπειρίας και 
τεχνογνωσίας, όπως αναλυτικά αναφέρεται στη διακήρυξη. Οι ανωτέρω απαιτείται να 
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής 
υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ-Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr), ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής. Μαζί με την 
προσφορά κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης 
της υπηρεσίας (χωρίς ΦΠΑ) και η οποία εκδίδεται όπως ορίζεται στη διακήρυξη. Οι 
οικονομικοί φορείς καλούνται να υποβάλλουν προσφορά η οποία θα έχει συνταχθεί στην 
Ελληνική γλώσσα και θα συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στο 
διαγωνισμό όπως αυτά αναφέρονται στην σχετική διακήρυξη. 

6. Παραλαβή προσφορών:  
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Η 
καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 23/6/2022, ημέρα Πέμπτη  
και ώρα λήξης 14:00. 

7. Δημοσιεύσεις: 
Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  
http://www.promitheus.gov.gr.  
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία 
του νομού, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν.4412/2016 και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον 
ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 
Η διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 
διεύθυνση (URL): aigialeia.eu 
B. Έξοδα δημοσιεύσεων 
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.  

 
                             

                                                                                            Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας 

 

 

                                                                                   Δημήτριος Καλογερόπουλος 
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