
 
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Ψαχνά , 13/9/2022 
  ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                                                                             Αρ. Πρωτ.:12719 
  ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ  
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
  ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
  Πληροφ.:Πριόνα Μ. 
  Τηλ.: 2228350237 
  Fax:  2228350237 
  E – Mail : promitheies@ddm.gov.gr 

                                ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 ANOIXTOY  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την υπηρεσία : «Συντήρηση – 

Υποστήριξη μηχανογραφικών  εφαρμογών  λογισμικού  και τεχνική υποστήριξη 
internet(ιστοσελίδας)  των υπηρεσιών του Δήμου Διρφύων- Μεσσαπίων» με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει 
τιμής (μειοδοτικού) 

Ο Δήμαρχος  Διρφύων- Μεσσαπίων 
   Προκηρύσσει   ανοιχτό  ηλεκτρονικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 
ανάθεσης  την   πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής 
(χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας Συντήρησης εφαρμογών 
λογισμικού, συνολικού προϋπολογισμού 84.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), για τα έτη 
2022-2023. 
1.Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 
 ΔΗΜΟΣ Διρφύων- Μεσσαπίων 
Οδός: Αβάντων 18 
Ταχ.Κωδ.:34 400  
Τηλ.: 22283 50237 
Fax: 2228350237 
E-mail: promithies@ddm.gov.gr 
Ιστοσελίδα: www.ddm,gov.gr 
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση 
διαδικτύου www.ddm.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της 
σύμβασης από το Τμήμα Προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν 
αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. 
3. Κωδικός/Κωδικοί CPV: 72200000-7 
4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: «Συντήρηση – Υποστήριξη μηχανογραφικών  
εφαρμογών  λογισμικού και τεχνική υποστήριξη internet (ιστοσελίδας)   των υπηρεσιών του 
Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων» 
5. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 
6. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κοινοπραξίες φυσικών 
ή/ και νομικών προσώπων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των χωρών του Ε.Ο.Χ., των 
κρατών-μελών της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων (Σ. .Σ./ G.P.A.), του Παγκοσμίου Οργανισμού 
Εμπορίου, καθώς επίσης και των οικονομικών φορέων που προέρχονται από χώρες που έχουν 
υπογράψει διμερείς συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχουν την 
καταστατική τους έδρα και δραστηριοποιούνται στις προαναφερθείσες χώρες. Επίσης, δικαίωμα 
συμμετοχής έχουν ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων με κοινή προσφορά που πληρούν τα 
παραπάνω χαρακτηριστικά.  

7. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί  ηλεκτρονικά , μέσω της πλατφόρμας 

ΕΣΗΔΗΣ, στο κτίριο του Δημαρχείου -Τμήμα προμηθειών  , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 

την 30h Σεπτεμβρίου  2022  ημέρα Παρασκευή   και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι 10:00π.μ. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε κάθε περίπτωση η προσφορά τους θα πρέπει να καλύπτεται υποχρεωτικά 

με ανάλογο ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. 

8. Χρόνος ισχύος προσφορών: τριάντα (30) μήνες 
9. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 10-6266.001 ,10-6266.002, 10-6266.003,10-
6266.004 οικονομικού έτους 2022-2023 κατά το ποσό των 84.000,00€ σύμφωνα με την  135/2022 
απόφαση Οικονομικής Επιτροπής(ΑΔΑ:Ψ18ΣΩ92-34Χ) που αφορά τη διάθεση της πίστωσης, την 
έγκριση μελέτης και την κατάρτιση των όρων διακήρυξης. 

10. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και 

στο site του Δήμου www.ddm.gov.gr στην  ηλεκτρονική πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ, καθώς και  σε δύο τοπικές 

εφημερίδες ημερήσιες και σε μία εβδομαδιαία της έδρας του Νομού. 
                                                               Ο Δήμαρχος  Διρφύων-Μεσσαπίων 

 

                            Γεώργιος     Ψαθάς   

 


