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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ  ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ 
ΤΜΗΜΑ :Προγραμματισμού  -Οργάνωσης 
Πληροφορικής 

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - 
ΚΥΛΛΗΝΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΕΤΗΣΙΑ  
Release 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Genesis» 

ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ.: ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 

Ταχ. Διεύθυνση: Πολυτεχνείου 2 
Ταχ. Κώδικας:  27 053 Λεχαινά 
Τηλ.: 26233-60829 
Fax: 26233-60810 
e-mail:  

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 73.656,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. 

                                                                                  Αρ. Μελ.: 19/2021 
      Αριθ. Πρωτ:11433 /31-08-2021 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

1. Ο Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης  Νομού Ηλείας  προκηρύσσει Συνοπτικό 
μειοδοτικό διαγωνισμό,  με σφραγισμένες προσφορές, με  ποσοστό έκπτωσης 
ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (κατ΄ αποκοπή), επί του προϋπολογισμού της 
μελέτης  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά  βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής  για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης της υπηρεσίας: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΕΤΗΣΙΑ  Release ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣGenesis»  (Αριθ. Μελ. : 
19/2021 ), με τα κάτωθι στοιχεία :  

 
Ο συνολικός προϋπολογισμός δημοπράτησης της υπηρεσίας 
ανέρχεται σε 73.656,00 € και αναλύεται :  

Δαπάνη Εργασιών 59.399,99  
Στρογγυλοποίηση  0,01 
ΦΠΑ (24%) 14.256,00 

  
Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά της εργασίας 

 
Με την παρούσα μελέτη θα εκτελεσθούν εργασίες :α) Τεχνική Υποστήριξη Πληροφοριακού 
Συστήματος ( Υποστήριξη- παραμετροποίηση του συστήματος προληπτική  συντήρηση,  
διορθωτική συντήρηση και υποστήριξη-συντήρηση συστήματος πληροφορικής) β) Τεχνική 
υποστήριξη  εφαρμογών, γ) Ετήσια  Release προγράμματος Genesis κ.λ.π   

2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 21/09/2021, ημέρα Τρίτη    και ώρα 10.00 πμ (ώρα 
λήξης παράδοσης προσφορών), στα γραφεία του Δημαρχείου, Πολυτεχνείου 2 – 
Τ.Κ. 27053 – ΛΕΧΑΙΝΑ. 

3. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :  
 

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι 
πιστοποιημένοι και εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες της κατασκευάστριας εταιρείας του 
λογισμικού του πληροφοριακού συστήματος που έχει ήδη ο Δήμος με δυνατότητα και 
τεχνογνωσία να παρέχουν μηχανογραφικές υπηρεσίες υποστήριξης, συντήρησης και 
αναβαθμίσεων σε φορείς του Ελληνικού Δημοσίου στις εφαρμογές της 
κατασκευάστριας εταιρείας, και είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα ή σε:  
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α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  

 
γ)σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις 
γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 
Συμφωνίας, 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.  

 
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 
του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016.  

 
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή 
για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η 
νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και 
μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).  

 
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης 

 
4. Η Υπηρεσία  χρηματοδοτείται από πιστώσεις Δημοτικά Έσοδα. 
 
5. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της εργασίας ορίζεται στους ΕΝΝΕΑ (09) 

ΜΗΝΕΣ. 
                Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής 

συμμετοχής 1%  σύμφωνα με το άρθρο με το άρθρο 21, παραγρ. 1α. του Ν. 
4782/2021 

 
      

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού 
(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.), καθώς και το Έντυπο της 
Οικονομικής Προσφοράς, από τα γραφεία της Τμήματος Προγραμματισμού –
Οργάνωσης Πληροφορικής του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης, Πολυτεχνείου 2, 
Λεχαινά.. 

 Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς 
σύμφωνα με το άρθρο 121, παραγρ. 1γ του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από 
την παρ.6 του άρθρου 47 του Ν.4472/2017 και από την παρ. 19 του άρθρου 43 του 
Ν.4605/2019 δηλαδή δέκα  (10) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της 
προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ,    από την Αρχή που διεξάγει τον 
διαγωνισμό, μέχρι και την 10-09-2021 (και αν αυτή είναι αργία, την προηγούμενη 
εργάσιμη).  .  

 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26233-60829, FAX επικοινωνίας 26233-60810, αρμόδιος 
υπάλληλος για επικοινωνία  κ. Ευάγγελος Αθανασόπουλος  
     7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του    
Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης. 
 

Λεχαινά  31-08-2021 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
 

ΛΕΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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