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Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Αριθμός ταυτοποίησης: GR231
Ταχ. διεύθυνση: ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 10
Πόλη: ΑΓΡΙΝΙΟ
Κωδικός NUTS: EL631 Αιτωλοακαρνανία
Ταχ. κωδικός: 30131
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: admin@agrinio.gr 
Τηλέφωνο:  +49 2641360692
Φαξ:  +49 2641031651
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.agrinio.gr

I.2) Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: www.agrinio.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
ΚΑΙ ΥΠΗΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ Δ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΕΠ«Δυτική Ελλάδα 2014-2020»-
ΣΑ:2019ΕΠ00110041- ΚΩΔΙΚΟ MIS 5042963
Αριθμός αναφοράς: 28607

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
30213000 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά

mailto:admin@agrinio.gr
www.agrinio.gr
www.agrinio.gr
www.promitheus.gov.gr




2 / 10

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της πράξης είναι η δημιουργία ηλεκτρονικών υποδομών και υπηρεσιών για την ενημέρωση των
πολιτών - επισκεπτών, σε πραγματικό χρόνο δια ζώσης και εξ αποστάσεως, για ένα πλήθος υπηρεσιών
πληροφόρησης που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής τους. Οι υποδομές αφορούν διάφορες αίθουσες του
Δήμου καθώς και υπαίθριους χώρους.
Αποτελεί ένα σύνολο δράσεων με στόχο την βελτίωση της επικοινωνία του δήμου με τους δημότες και
επισκέπτες, μέσω της εγκατάστασης ηλεκτρονικών υποδομών σε χώρους του Δήμου Αγρινίου (κτίρια,
εξωτερικοί χώροι.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 338 860.00 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΟΜΑΔΑ Α:Εγκατάσταση ενημερωτικών οθονών - υπολογιστών στις έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
30213000 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL631 Αιτωλοακαρνανία
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Εγκατάσταση ενημερωτικών οθονών - υπολογιστών στις έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων
Περιγραφή Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα
ΟΘΟΝΕΣ ΑΦΗΣ -ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ Τεμάχιο 10
ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Τεμάχιο 10
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Εργασία 1

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 41 800.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 7
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που 
το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 
ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των σ

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
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Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του ΕΣΠΑ (αριθ. ενάριθ. έργου 2019ΕΠ00110041) Η 
σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης : «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα» 
με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 3382/8-8-2019 του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΟΜΑΔΑ Β:Εγκατάσταση έξυπνων σημείων ξεκούρασης πεζών (ηλιακά παγκάκια)
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
32344210 Εξοπλισμός ασύρματης επικοινωνίας

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL631 Αιτωλοακαρνανία
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Εγκατάσταση έξυπνων σημείων ξεκούρασης πεζών (ηλιακά παγκάκια)
Περιγραφή Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Τιμή/Μονάδα
Παγκάκια πολλαπλών λειτουργιών Τεμάχιο 6
Κόστος δεδομένων και ίντερνετ για τρία έτη Τεμάχιο 6
ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΊΕΣ ΣΤΉΡΙΞΗΣ Τεμάχιο 6
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ WIFI ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (2 ΚΕΡΑΙΕΣ WIFI ΣΤΑ 5 Η 2,4 ΜΗz, ΙΣΤΟΙ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ) Τεμάχιο 6
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Εργασία 6

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 108 870.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 7
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που 
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το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 
ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των σ

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του ΕΣΠΑ (αριθ. ενάριθ. έργου 2019ΕΠ00110041) Η 
σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης : «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα» 
με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 3382/8-8-2019 του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΟΜΑΔΑ Γ: Εγκατάσταση εξοπλισμού συνεδριακού συστήματος σε αίθουσες εκδηλώσεων
Αριθμός τμήματος: 3

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
32344210 Εξοπλισμός ασύρματης επικοινωνίας
30232110 Εκτυπωτές λέιζερ
32340000 Μικρόφωνα και μεγάφωνα
32342420 Κονσόλα μείξης ήχου για στούντιο
32342410 Εξοπλισμός ήχου
48219500 Πακέτα λογισμικού μεταγωγέων ή δρομολογητών
48000000 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής
30213000 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL631 Αιτωλοακαρνανία
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
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Εγκατάσταση εξοπλισμού συνεδριακού συστήματος σε αίθουσες εκδηλώσεων
Περιγραφή Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα
3G HD–SDI Multiviewer 6x 3G-SDI εισόδους εικόνας Έξοδοι εικόνας σε HDMI / 3G-SDI, σύνδεση Ethernet 
Τεμάχιο 1
Chair buttons for DCN-DIS Ειδική διάταξη μετατροπής μονάδας συνέδρου σε προέδρου) Τεμάχιο 1
Interactive visualizer 1080p Overhead Τεμάχιο 5
Main module software άδεια Τεμάχιο 1
Matrix HDMI 8:8 ανάλυσης UHD. Τεμάχιο 1
Meeting recorder software Πρόγραμμα εγγραφής συνεδρίων Τεμάχιο 1
Meeting recorder transcription SW module, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τεμάχιο 1
Multi voting άδεια Τεμάχιο 1
Standalone camera control άδεια Τεμάχιο 1
Streaming meeting data άδεια Τεμάχιο 1
Switch 24ρων ports Gigabit, managed με 2x SFP modules Τεμάχιο 6
Ασύρματο μικρόφωνο συνέδρου με βάση στήριξης και στέλεχος τύπου Gooseneck Τεμάχιο 20
Ασύρματος πομπός (belt pack) μικροφώνου, 722-746 MHz Τεμάχιο 1
Ασύρματος πομπός χειρός μικροφώνου, 606-630 MHz Τεμάχιο 3
Δέκτης ασύρματου μικροφώνου, 606-630 MHz Τεμάχιο 3
Δέκτης ασύρματου μικροφώνου, 722-746 MHz Τεμάχιο 1
Δικτυακός έγχρωμος εκτυπωτής, σαρωτής, φωτοτυπικό, με αυτόματη τροφοδοσία χαρτιού, τεχνολογίας LASER, 
Τεμάχιο 6
Ειδική μονάδα διασύνδεσης (AV bridge conference) σημάτων HD Video & Audio για teleconference Τεμάχιο 1
Ειδική μονάδα διασύνδεσης σημάτων βίντεο (HDMI/SDI) με εφαρμογές UC (Skype,κτλ.) Τεμάχιο 6
Ειδική, διπλή ενδιάμεση μονάδα digital για διασύνδεση αναλογικών μικροφώνων και σημάτων line στο 
συνεδριακό σύστημα Τεμάχιο 3
Ειδικό πλαίσιο προστασίας μονάδας συνέδρου (σετ 10τμχ) Τεμάχιο 8
Ενδεικτική βάση επίτοιχης τοποθέτησης για monitor 55’’ Τεμάχιο 9
Ενισχυτής μίκτης 240W/100V 4ρων ζωνών με USB player Τεμάχιο 5
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Απροσδιόρισ. 6
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ: Απροσδιόρισ. 1
Ζεύγος ηχείων 5’’ woofer και 1’’ tweeter, ισχύς 16W/100V και 40W στα 8Ohm Τεμάχιο 9
Ζεύγος ηχείων 5’’ woofer και 1’’ tweeter, ισχύς 16W/100V και 40W στα 8Ohm Τεμάχιο 8
Καλώδιο επέκτασης, 10m Τεμάχιο 2
Καλώδιο επέκτασης, 25m Τεμάχιο 2
Καλώδιο επέκτασης, 5m Τεμάχιο 5
Καμερα / Σύστημα Video Conference με 2 μικρόφωνα 360ο και ενεργό ηχείο 20W Τεμάχιο 1
Καμερα / Σύστημα Video Conference με 2 μικρόφωνα 360ο και ενεργό ηχείο 20W Τεμάχιο 4
Κάμερα 1/2.8 Exmor CMOS Full HD/ PTZ, 256 presets, 30x οπτικό zoom και 12x digital Ειδική για conference 
εφαρμογές Τεμάχιο 3
Κεντρική μονάδα συνεδριακού συστήματος για ασύρματη λειτουργία. Τεμάχιο 4
Κεντρική μονάδα συνεδρίου Τεμάχιο 1
Κονσόλα mixer 12 εισόδων LINE/MIC με ενσωματωμένο USB Player και EFFECTs Τεμάχιο 7
Μικρόφωνο Πέτου (για διασύνδεση με ασύρματο πομπό μικροφώνου Τεμάχιο 1
Μικρόφωνο τύπου Gooseneck για αναλόγιο Τεμάχιο 2
Μονάδα μεταφραστή, συνδέεται με το δίκτυο του συνεδριακού συστήματος, με LCD display Τεμάχιο 2
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Μονάδα συνέδρου με επιλογέα μετάφρασης και ενσωματωμένα πλήκτρα ψηφοφορίας Τεμάχιο 75
Οθόνη monitor 55’ Professional 24/7, ανάλυσης 4Κ (3840 x 2160), LCD pane Τεμάχιο 9
Οθόνη τεχνολογίας LED, Διαγώνιος οθόνης (inch): 22 inch Τεμάχιο 32
Ποδόπληκτρο για start/stop συμβατό με πρόγραμμα εγγραφής Τεμάχιο 1
Στέλεχος μικροφώνου μακρύ (48cm) για διασύνδεση με την μονάδα μετάφρασης Τεμάχιο 2
Στέλεχος μικροφώνου μακρύ (48cm) για διασύνδεση με την μονάδα συνέδρου Τεμάχιο 75
Τύπος συσκευής: DesktopΕπεξεργαστής: Intel® Core™ i5-8400 Processor Τεμάχιο 33
Τύπος συσκευής: TV/Monitor Διαγώνιος οθόνης (inch): 22 inch Τεμάχιο 1
Εκπαίδευση 15 χρηστών Ωρα 10
Εκπαίδευση 5 διαχειριστών Ωρα 10

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 188 190.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 7
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.Στην περίπτωση που 
το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 
ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση .

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του ΕΣΠΑ (αριθ. ενάριθ. έργου 2019ΕΠ00110041) Η 
σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης : «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα» 
με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 3382/8-8-2019 του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
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Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν 
εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής 
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή 
εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό 
ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.5) Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 
παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% (16.943,00 ευρώ) επί της αξίας της 
σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, 
προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 
2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης .Το περιεχόμενό 
της πρέπει να είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.Στην περίπτωση χορήγησης 
προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται με την εγγύηση καλής εκτέλεσης προσκομίζεται 
από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και 2.1.5. της 
παρούσας, που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της 
καταβαλλομένης προκαταβολής.
ΚΑΤΑ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

III.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.4) Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της 
διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες
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IV.2.1) Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2020/S 042-098762

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 07/09/2020
Τοπική ώρα: 17:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους 
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 11/09/2020
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.),
η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr ,Διεύθυνση Προγραμματισμού 
Οργάνωσης & Πληροφορικής
Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Δαγκλή 27, ΤΚ 30 131
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Η Επιτροπή Διαγωνισμού* προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων 
των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016
*Τακτ. Μέλη:1. Μαντζανάς Δημήτριος, (Πρόεδρος) ΠΕ Πληρ.2. Καμμένος Διονύσιος,(Γραμματέας),ΠΕ Πληρ., 3. 
Μπισμπίκης Κωνσταντίνος ΔΕ Προσ.Υπ
Αναπλ. Μέλη:1.Ροντήρη Γεωργία, ΠΕ Πολ. Μηχ.,2. Παπαπάνου Βασιλική, ΠΕ Πολ. Μηχ.,3. Μπαφατάκη Μαρία, 
ΠΕ Πολ. Μηχ

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ.Θηβών 196-198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: www.aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +49 2132141216
Φαξ:  +49 2132141229

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:98762-2020:TEXT:EL:HTML
www.promitheus.gov.gr
mailto:www.aepp@aepp-procurement.gr
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VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Ταχ. διεύθυνση: ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 10
Πόλη: ΑΓΡΙΝΙΟ
Ταχ. κωδικός: 30131
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: athinamix@agrinio.gr 
Τηλέφωνο:  +49 2641360457
Φαξ:  +49 2641026314
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.agrinio.gr

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά 
παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει 
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση 
προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής 
είναι: (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την 
κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως γ) 
δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα 
του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης 
παράλειψης. Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική 
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής 
προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα 
στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α.. Το 
παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του 
ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή 
ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια. Η προθεσμία για την άσκηση 
της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η 
οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 
4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και 
δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει 
την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 
366 του ν.4412/2016. Τα λοιπά σύμφωνα με το άρθρο 3.4 της διακήρυξης και τη σχετική νομοθεσία.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

mailto:athinamix@agrinio.gr
www.agrinio.gr
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Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Ταχ. διεύθυνση: ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 10
Πόλη: ΑΓΡΙΝΙΟ
Ταχ. κωδικός: 30131
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: athinamix@agrinio.gr 
Τηλέφωνο:  +49 2641360457
Φαξ:  +49 2641026314
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.agrinio.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
23/07/2020

mailto:athinamix@agrinio.gr
www.agrinio.gr




 

   

 

                   ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ     
               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Αγρίνιο,22-7-2020 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ      Αριθμ. πρωτ.:28607 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Ταχ. Δ/νση:   Παλαμά και  Μαβίλη 6  
                        ΤΚ 30131 Αγρίνιο 
Τηλέφωνο:   2641360457 
FAX :               2641026314 
e-mail:            athinamix@agrinio.gr 
  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

GR-ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
με σφραγισμένες προσφορές για το έργο: 

 

                                                       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ   

προκηρύσσει  Διεθνή Ηλεκτρονικό Επαναληπτικό, άνω των ορίων Διαγωνισμό, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, για την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία 

ηλεκτρονικών υποδομών και υπηρεσιών πληροφόρησης και εκδηλώσεων στον Δήμο 

Αγρινίου, προϋπολογισμού  338.860.00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%,  η οποία έχει ενταχθεί στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020»  με  κωδικό MIS 5042963.  

Αναθέτουσα αρχή είναι ο Δήμος Αγρινίου (Ταχ. Δ/νση :Χαρ. Τρικούπη 10 –Τ.Κ.30131 

Αγρίνιο,EL631) με αρμόδιο για πληροφορίες: Μιχάλη Αθηνά, τηλ/fax: 

2641360457/2641026314. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές  του συστήματος αναφέρονται αναλυτικά  στην αρίθμ. 6/2020  

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. 69-7134.001 του προϋπολογισμού έτους  2020 και θα  καλυφθεί από  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

            ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

                                           Ε.Π. "Δυτική Ελλάδα 2014 – 2020 

                                                              Σ.Α.: ΕΠ0011 

                                                             MIS: 5042963 

                                    CPV: 30213000-5 ,30232110-8, 32340000-8, 

32342420-2,32342410-9, 32344210-1 , 48219500-1, 48000000-8 





 

   

 

χρηματοδότηση του Ε. Π.  «Δυτική Ελλάδα 2014-2020». Κριτήριο κατακύρωσης  είναι η 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει τιμής. Προσφορές γίνονται 

δεκτές ανά ομάδα της προμήθειας. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή 

αντιπροσφορές.Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για διάστημα 7 μήνες από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της ως άνω μελέτης .      

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των : 836,00 Ευρώ αν κατατεθεί 

προσφορά για την ΟΜΑΔΑ Α:Εγκατάσταση ενημερωτικών οθονών - υπολογιστών στις 

έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων, 2.177,40  ευρώ αν κατατεθεί προσφορά για την ΟΜΑΔΑ 

Β)Εγκατάσταση έξυπνων σημείων ξεκούρασης πεζών (ηλιακά παγκάκια), 3763,80 ευρώ 

αν κατατεθεί προσφορά για την ΟΜΑΔΑ Γ: Εγκατάσταση εξοπλισμού συνεδριακού 

συστήματος σε αίθουσες εκδηλώσεων  ή  6.777,20 Ευρώ αν κατατεθεί προσφορά για το 

σύνολο της προμήθειας. 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 7-9-2020 

και ώρα 17:00 μ.μ.. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν 

υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση 

των προσφορών θα πραγματοποιηθεί  στις 11-9-2020 και ώρα 10:00 π.μ. μέσω των 

αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.Γλώσσα 

σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.Προκήρυξη  της  σύμβασης απεστάλη με 

ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 23-7-2020 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της  διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Η παρούσα δημοσιεύεται 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  

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.cityofagrinio.gr/




 

   

 

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. 

Κατά τα  λοιπά  ισχύουν  τα αναφερόμενα στη  διακήρυξη  του διαγωνισμού τους όρους 

της οποίας πρέπει να λάβουν γνώση  οι  ενδιαφερόμενοι . 

 
 

 

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 




