
 

   

 

                 ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ   
   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Αγρίνιο  27-4-2021 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ      Αριθμ. 26465 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 
 
  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ GR-ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

Ο Δήμαρχος Αγρινίου 
                                                        CPV: 34114400-3 

προκηρύσσει ανοικτό, κάτω των ορίων ηλεκτρονικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.4412/2016 ως έχει τροποποιηθεί έως σήμερα, για ΥΠΟΕΡΓΟ : Προμήθεια 
λεωφορείου για τις ανάγκες της στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης (ΣΥΔ) – 
οικοτροφείων του εργαστηριού «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» στο Αγρίνιο, προϋπολογισμού 
80.645,16 Ευρώ πλέον  ΦΠΑ 24% , της ΠΡΑΞΗΣ: «Ανέγερση μιας στέγης 
υποστηριζόμενης διαβίωσης (ΣΥΔ) – Οικοτροφείων του Εργαστηρίου Παναγία Ελεούσα  
στο Αγρίνιο», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 
2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 379/24-01-2019 του 
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και με  κωδικό MIS 5033223.  
Αναθέτουσα  αρχή  είναι ο Δήμος  Αγρινίου (Ταχ. Δ/νση: Παλαμά και Μαβίλη 6 –ΤΚ 30131 
- Αγρίνιο, EL631, GR231), τηλ/fax: 2641360457/2641026314, e-mail: 
lpapasotiri@agrinio.gr 
Οι τεχνικές προδιαγραφές  του συστήματος αναφέρονται αναλυτικά  στην αρίθμ. 
120/2020  Μελέτη που συνέταξε η Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Αγρινίου. 
Η  δαπάνη θα βαρύνει τον  Κ.Α. 69-7132.001  του προϋπολογισμού έτους 2021 και θα  
καλυφθεί από  χρηματοδότηση του Ε. Π.  «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».  
Κριτήριο κατακύρωσης  είναι την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 
προσφορά αποκλειστικά βάση της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.  
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 
διάστημα 180 ημερών  από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των 
προσφορών του Διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή 
αντιπροσφορές. 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για διάστημα τριών (3) μηνών από την ημερομηνία 
υπογραφής της.      
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 1.612,90 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 24-5-2021 
και ώρα 17:00μμ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν 





 

   

 

υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση 
των προσφορών θα πραγματοποιηθεί  Τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 
καταληκτική ημερομηνία προσφορών  και ώρα 10:00 πμ 
 μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.   
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρείτε στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Το πλήρες κείμενο της παρούσας 
Διακήρυξης  καταχωρείτε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  
http://www.promitheus.gov.gr.Η Προκήρυξη δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, 
σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 και συγκεκριμένα σε  μια εβδομαδιαία 
εφημερίδα και σε δύο ημερήσιες  εφημερίδες του Νομού ως αναφορά τον τοπικό τύπο 
(ν. 3548/2007).Η προκήρυξη, όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 
του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτάται στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στο 
διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 
(URL)www.agrinio.gov.gr στην διαδρομή: ► ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ► ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ   
και στην ιστοσελίδα της διαχειριστικής αρχής. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον 
Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο. 

Κατά τα  λοιπά  ισχύουν  τα αναφερόμενα στα τεύχη της  διακήρυξη  του διαγωνισμού 
τους όρους της οποίας πρέπει να λάβουν γνώση  οι  ενδιαφερόμενοι . 
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