
                  

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              

   ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                               

   ΔΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΟΥ                                                                      Α∆Α: ΩΗΘ6ΩΡΑ-3ΒΦ 

   Αρ.Πρωτ.:1669 

                                                          ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

Ο Δήμαρχος Θέρμου προκηρύσσει σε συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με 

σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης  την χαμηλότερη τιμή για το 

σύνολο της υπό ανάθεσης υπηρεσίας  οι  :«Αναβάθμιση – Τεχνική  υποστήριξη 

Εφαρμογών Λογισμικού , Δικτύου  και Η/Υ  των υπηρεσιών του Δήμου 

Θέρμου» ενδεικτικού προϋπολογισμού 44,000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α, σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 4412/2016. 

 
Οι όροι της διακήρυξης εγκρίθηκαν με την

 
την υπ’ αριθμ. 26/2019  Απόφαση  της 

Οικονομικής Επιτροπής του  Διαγωνισμού : ΑΔΑ: ΨΞΜΩΡΑ-Ν3Χ 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ενώπιων της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμού την 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019   και ώρα  10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. (λήξη 

παράδοσης προσφορών),  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 

στο Δημαρχείο Θέρμου. 

Οι προσφορές για τον διαγωνισμό με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα κατατεθούν 

στο Δημαρχείο Θέρμου μέχρι την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών που 

ορίζεται η 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 , ώρα   10-11 π.μ   αυτοπροσώπως  ή μέσω 

εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου ή θα αποσταλούν στη διεύθυνση : Δημαρχείο, 30 

008 Θέρμο μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.
 

Αν δεν υπάρξει αποτέλεσμα την ορισθείσα ημερομηνία , ο διαγωνισμός  θα 

επαναληφθεί στις  23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019  την ίδια ώρα , ημέρα ΤΡΙΤΗ στον ίδιο χώρο 

, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά 

πρόσωπα που ασκούν  επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο των εργασιών  το 

τρέχον έτος του διαγωνισμού, να διαθέτει την κατάλληλα τεκμηριωμένη και 

αποδεδειγμένη εμπειρία και τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και υποστήριξη των 

εφαρμογών που είναι εγκατεστημένες στο Δήμο όπως αυτές υφίστανται και 

λειτουργούν να διαθέτει επαρκές ε πλήθος προσωπικό για την ανάληψη της 

εργασίας, και βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας ALFAWARE Πληροφορικής 

ΑΕ που θα πιστοποιεί ότι το προσωπικό του αναδόχου που αναφέρεται στην ομάδα 



έργου αποτελείται από δύο τουλάχιστον πιστοποιημένους τεχνικούς στις δύο 

λειτουργικές περιοχές ( Διοικητικής Υποστήριξης, Οικονομικής Διαχείρισης ) 

Η εκτέλεση των ‘Εργασιών’  θα γίνει σύμφωνα με όσα ορίζονται στα Συμβατικά της 

Στοιχεία και ειδικότερα στην παρούσα Διακήρυξη, την Τεχνική Περιγραφή, τον 

Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, το Τιμολόγιο, την Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

Αντίγραφα της διακήρυξης και της μελέτης του μπορούν να ζητηθούν από τα 

γραφεία του Δήμου Θέρμου , τηλ.2644 3 60129 2644360135  ,αρμόδιοι : κα. 

Καραγκούνη Παρασκευή και Πολυχρόνου Μαρία  κατά τις εργάσιμες ημέρες και 

ώρες.  

 

                                                                              Θέρμο   29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019  

                                                                                        Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

                                                                         ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  

 

 


