
 
 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ 

Πληροφορίες: Ε. Αθανασόπουλος 
Τηλέφωνο: 26233 60829 
Mail: athanasopoulos@andravida-killini.gr 

 

Λεχαινά,   08/11/2022 

Αριθμ. Πρωτ.: 16747 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 

«Υποστήριξη πληροφοριακού συστήματος Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης, Ετήσια Release 

προγράμματος Genesis κλπ.» 

 
Ο Δήμαρχος Ανδραβίδας – Κυλλήνης διακηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό Κάτω 
Των Ορίων για την υπηρεσία με τίτλο «Υποστήριξη πληροφοριακού συστήματος Δήμου Ανδραβίδας - 
Κυλλήνης, Ετήσια Release προγράμματος Genesis κλπ.». 
 
Ο Συνολικός ενδεικτικός π/υ, ανέρχεται στο ποσό των 73.656,00 € με ΦΠΑ,  
 
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:  
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ 
Οδός: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 2 
Ταχ.Κωδ.: 270 53 
Τηλ.: 2623 3 60 829, 60 841 
E-mail: athanasopoulos@andravida-killini.gr 
Ιστοσελίδα: www.andravida-killini.gr 
Κωδικός NUTS: EL633 
 
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη 
διεύθυνση διαδικτύου www.promitheus.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των 
εγγράφων της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.andravida-killini.gr 
 
3. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:  
Αντικείμενο της σύμβασης συνιστά η ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη της υπηρεσίας «Υποστήριξη 
πληροφοριακού συστήματος- Ετήσια Release προγράμματος Genesis κλπ.». για τον Δήμο Ανδραβίδας-
Κυλλήνης, αναλυτικότερα: 1)Τεχνική Υποστήριξη πληροφοριακού συστήματος (Υποστήριξη – 
παραμετροποίηση του Συστήματος, Προληπτική Συντήρηση του Συστήματος, Διορθωτική συντήρηση του 
Συστήματος, Συντήρηση – υποστήριξη συστήματος πληροφορικής 2) Τεχνική υποστήριξη εφαρμογών και 3) 
Ετήσια Release προγράμματος Genesis κλπ. όπως αναλυτικά περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
 
4. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές  
 
5. Χρόνος εκτέλεσης υπηρεσίας Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε Δέκα (10) μήνες. 
 
6. Δικαιούμενοι συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών 
φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
 
7. Υποδιαίρεση σε τμήματα:  

ΤΜΗΜΑ 1: Τεχνική Υποστήριξη πληροφοριακού συστήματος, εκτιμώμενης αξίας 22.674,1955€ χωρίς 
Φ.Π.Α. 

ΤΜΗΜΑ 2: Συντήρηση & Υποστήριξη Λειτουργίας των εφαρμογών Λογισμικού των Οικονομικών & 
Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου αξίας 18.362,90€ χωρίς Φ.Π.Α. 
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ΤΜΗΜΑ 3: Προμήθεια αναβαθμίσεων -εκδόσεων εφαρμογών πληροφορικής (Ετήσιες Release) 

εκτιμώμενης αξίας 18.362,90€ χωρίς Φ.Π.Α. 
 

8. Κριτήριο ανάθεσης: Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική 
άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής στο σύνολο των τμημάτων του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού.  
 
9. 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 ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα την 25/11/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 
π.μ. μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής. 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 22/11/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. σε 
ηλεκτρονικό φάκελο (α/α συστήματος 176793). Το πλήρες σώμα της με αριθ. πρωτ.: 16746/08-11-2022 
Διακήρυξης θα διατίθεται σε ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Δήμου   
http://www.andravida-killini.gr. 
 
10. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς 
φορείς για διάστημα ΕΞΙ (06) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία 
ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.  
 
11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  
 
12. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Ανδραβίδας – 
Κυλλήνης. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τους Κ.Α. 10.6262.009, 10.6266.019, 10.6266.020 
ποσού 73.656,00 
 
13. Προδικαστικές προσφυγές: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η 
συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή 
παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας 
στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 του Ν. 4412/2016 
και 1 του Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της 
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το 
αίτημά του. 
 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (προμηθευτές) απαιτείται να 
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να 
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr). 
Όλοι οι παραπάνω έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό για το σύνολο της υπηρεσίας αυτής. 
Γλώσσα προσφοράς είναι η Ελληνική. 
 
 
Θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του 
διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης, http://www.andravida-killini.gr. και στην 
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλ. : 26233 60829 & 26233 
60841 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ 
 
 

ΛΕΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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