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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Ο ∆ήµαρχος Αγρινίου  �ροκηρύσσει  συνο�τικό διαγωνισµό, σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του Ν.4412/2016, για την ε�έκταση και αναβάθµιση συστήµατος GIS –ΒΑΑ ∆ήµου 
Αγρινίου, �ροϋ�ολογισµού 30.000,00Ευρώ µε ΦΠΑ 24%, η ο�οία έχει ενταχθεί στο 
Ε�ιχειρησιακό Πρόγραµµα «∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 2014-2020»  µε  κωδικό MIS 5037851.  
Αναθέτουσα αρχή είναι ο ∆ήµος Αγρινίου (Ταχ. ∆/νση :Χαρ. Τρικού�η 10 –
ΤΚ30131Αγρίνιο , EL631 ) µε αρµόδιο για �ληροφορίες: Σταύρου ∆ήµητρα , τηλ/fax: 
2641360474 /2641360277, e-mail: dagrpromithion@agrinio.gr 
Αναλυτικά οι α�αιτούµενες υ�ηρεσίες αναφέρονται αναλυτικά στην αρίθµ. 21/2018  
Μελέτη �ου συνέταξε το Τµήµα Τεχνολογιών  Πληροφορικής & Ε�ικοινωνιών της ∆/νσης 
Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του ∆ήµου Αγρινίου. 
Η  δα�άνη θα βαρύνει τον  Κ.Α. 69-7135.004 του �ροϋ�ολογισµού έτους 2019  και 2020 και 
θα  καλυφθεί α�ό την  χρηµατοδότηση του Ε. Π.  «∆υτική Ελλάδα 2014-2020».  
Κριτήριο κατακύρωσης  είναι η �λέον συµφέρουσα α�ό οικονοµική ά�οψη �ροσφορά  
βάσει τιµής. Προσφορές γίνονται δεκτές για  το σύνολο  των υ�ηρεσιών.  
∆εν γίνονται δεκτές εναλλακτικές �ροσφορές ή αντι�ροσφορές. 
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται για διάστηµα 12 µηνών α�ό την ηµεροµηνία 
υ�ογραφής της σύµφωνα µε την µελέτη.      
Ο διαγωνισµός  θα  διενεργηθεί στις  16/1/2020, ηµέρα  Πέµ�τη  και ώρα 11:00 �.µ.  (λήξη 
�ροθεσµίας της �αραλαβής �ροσφορών) στα Γραφεία του ∆ήµου  Αγρινίου ( οδός ∆αγκλή 
27, 30131, Αγρίνιο, ισόγειο). Μετά τη λήξη της �αραλαβής �ροσφορών θα  ξεκινήσει η 
διαδικασία α�οσφράγισης α�ό την αρµόδια ε�ιτρο�ή  διαγωνισµού . 
Γλώσσα σύνταξης των �ροσφορών είναι η Ελληνική. 
Εγγυητική ε�ιστολή συµµετοχής δεν α�αιτείται . Η Εγγυητική  Ε�ιστολή καλής εκτέλεσης 
ανέρχεται στο 5%  του συµβατικού �οσού  χωρίς  ΦΠΑ. 
Το �λήρες κείµενο της  διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ).  
Η �αρούσα �ερίληψη δηµοσιεύεται στον ιστότο�ο http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ).  
Παρέχεται ελεύθερη, �λήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική �ρόσβαση σε όλα  τα  
έγγραφα της σύµβασης  α�ό  την ιστοσελίδα του ∆ήµου Αγρινίου , στη διεύθυνση (URL) : 
www.cityofagrinio.gr  και στην διαδροµή : ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ► ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ  - 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ . 
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Ε�ι�λέον  τα έγγραφα  της σύµβασης διατίθενται  α�ό το  Τµήµα τα Προµηθειών  της 
∆/νσης Οικονοµικών Υ�ηρεσιών ( Παλαµά και Μαβίλη    - Αγρίνιο -3ος όροφος  ) κατά 
τις  εργάσιµες  ηµέρες και ώρες . 
Κατά τα  λοι�ά  ισχύουν  τα αναφερόµενα στη  διακήρυξη  του διαγωνισµού τους όρους 
της ο�οίας �ρέ�ει να λάβουν γνώση  οι  ενδιαφερόµενοι . 

 

Ο   ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Φ. ΦΩΤΑΚΗΣ  
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