
  

                    

 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  ΑΔΑΜ:                                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ                                                                   ΑΔΑ:  

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ                                                            Αρ. Πρωτ.:8666 

                                                                                            ΑΙΓΙΟ    6 / 3 /2023 
 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                  

Πληροφορίες: Ραμπαβίλα Μαρία                                    
e-mail: prom@aigialeia.gov.gr   

   ΤΗΛ:26910 22978 
                                                                                      

                 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας 

προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής 

(χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της «Προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών και tablets 
στο πλαίσιο της δράσης  «Εκσυγχρονισμού των ΚΕΠ» σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2» 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Αιγιαλείας 

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. Οδός: Πετμεζά 1Ταχ.Κωδ.:25 100 
Τηλ.:2691-22978,Telefax:2691-22978 

E-mail:prom@aigialeia.gov.gr, Ιστοσελίδα:aigialeia.gov.gr 

Κωδικός NUTS: EL632 
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει 

στη διεύθυνση διαδικτύου www.aigialeia.gov.gr καθώς και στο ΕΣΗΔΗΣ. : 

http://www.promitheus.gov.gr, 

3. 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 ημέρα έναρξης υποβολής προσφορών είναι η  7 / 03 / 2023 και η ώρα έναρξης 14:00 μ.μ. Η 
ημέρα λήξης υποβολής προσφορών είναι η   22 / 03 /2023 και η ώρα λήξης 19:00 μ.μ  

 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή στις 27 / 03 /2023 και ώρα 10.00π.μ. 

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 50.840,00€ συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24%. Κάθε 
διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά για το σύνολο της 

προμήθειας η για κάθε ομάδα  χωριστά στο σύνολό της. 
Η προμήθεια εντάσσεται στο έργο «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» και χρηματοδοτείται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση-NextGeneration EU, στο Πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (κωδικός Δράσης: 16780/Άξονας 2.2). Η δαπάνη είναι 

εγγεγραμμένη στο ΠΔΕ (Κωδ. Έργου: 2022ΤΑ06300031) και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5190859 
Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό εξόδων του οικονομικού έτους 2023 και  θα 

βαρύνει τον κωδικό 69-7134.002 με το ποσό  50.840,00€ 
Κωδικός CPV : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ και TABLETS CPV 3021300-5 
                         ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ CPV 30121100-4 

Δημοσιότητα 

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  
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Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης 
σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό 181865 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες και  μία 
εβδομαδιαία του νομού σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.  

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης), αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Η Διακήρυξη  θα καταχωρήθει  στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 
διεύθυνση (URL) :   www.aigialeia.gov.gr.  

Έξοδα δημοσιεύσεων 
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.  
 

 
 

 

       Ο Δήμαρχος 
 

 
                                                            Δημήτριος Καλογερόπουλος 
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