
 

   

 

        ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ   
   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Αγρίνιο 6/5/2020 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ      Αριθμ. πρωτ.: 15593 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Ταχ. Δ/νση:   Παλαμά και  Μαβίλη 6  
                        ΤΚ 30131 Αγρίνιο 
Τηλέφωνο:   2641360474 
FAX :               2641360277 
e-mail:            dagrpromithion@agrinio.gr 
  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 
Ο Δήμαρχος Αγρινίου  προκηρύσσει  ανοικτό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 27 του Ν.4412/2016, για την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία Συστήματος 
διαχείρισης ελεγχόμενης Στάθμευσης και Πληροφόρησης στο Δήμο Αγρινίου (72212200-1 , 
30123200-9, 31711423-4, 32520000-4, 30213100-6, 34924000-0, 30213200-7, 42991230-0), 
προϋπολογισμού 137.096,77 Ευρώ  πλέον ΦΠΑ 24%, η οποία έχει ενταχθεί στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020»  με  κωδικό MIS 5037514.  
Αναθέτουσα αρχή είναι ο Δήμος Αγρινίου (Ταχ. Δ/νση: Χαρ. Τρικούπη 10 –ΤΚ 
30131Αγρίνιο, EL631) με αρμόδιο για πληροφορίες: Μαντζανάς Δημήτριος, τηλ/fax: 
2641360692 /2641031651, e-mail: admin@agrinio.gr. 
Οι τεχνικές προδιαγραφές  του συστήματος αναφέρονται αναλυτικά στην αρίθμ. 19/2018  
Μελέτη που συνέταξε το Τμήμα Τεχνολογιών και Πληροφορικής  & Επικοινωνιών  της 
Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Αγρινίου. 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον  Κ.Α. 69-7135.003  του προϋπολογισμού έτους 2020 και θα  
καλυφθεί από  χρηματοδότηση του Ε. Π.  «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».  
Κριτήριο κατακύρωσης  είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  
βάσει τιμής. Προσφορές γίνονται δεκτές για  το σύνολο της προμήθειας.  
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές. 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για διάστημα 7 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής 
της.      
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 1.371,00 Eυρώ.  
Η Εγγυητική  Επιστολή καλής εκτέλεσης ανέρχεται στο 5%  του συμβατικού ποσού  χωρίς  
ΦΠΑ. 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, στο οποίο καταχωρήθηκε ο 
διαγωνισμός.  
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 2/6/2020 και ώρα 
17:00:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί  στις  8/6/2020 και 
ώρα 11:00 π.μ. μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της 
Αναθέτουσας Αρχής.   
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. 
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Η παρούσα δημοσιεύεται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ)  και στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).  
Παρέχεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε όλα  τα  
έγγραφα της σύμβασης  από  την ιστοσελίδα του Δήμου Αγρινίου , στη διεύθυνση (URL) : 
www.cityofagrinio.gr  και στην διαδρομή : ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ► ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ  - 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ  
Επιπλέον  τα έγγραφα  της σύμβασης διατίθενται, άνευ  αντιτίμου, από το Τμήμα 
Προμηθειών  της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου (Παλαμά και 
Μαβίλη 6 - Αγρίνιο - 3ος όροφος) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
Το πλήρες κείμενο της  διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  
Κατά τα  λοιπά  ισχύουν  τα αναφερόμενα στη  διακήρυξη  του διαγωνισμού τους όρους 
της οποίας πρέπει να λάβουν γνώση  οι  ενδιαφερόμενοι. 

 

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  
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