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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  
«ΤΝΣΗΡΗΗ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ, ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΕ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»  
 

Ο Δήμαρχοσ Δομοκοφ 
 
Προκθρφςςει ςυνοπτικό διαγωνιςμό με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και κριτιριο ανάκεςθσ τθν 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ ςυνολικι προςφορά, αποκλειςτικά βάςει τιμισ, 
για τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ με τίτλο «ΤΝΣΗΡΗΗ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ, ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΡΓΑΙΕ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ», προχπολογιςμοφ 55.000,00 
ευρώ με το Φ.Π.Α. 24% (44.354,84 € +  10.645,16 € ΦΠΑ 24%). 
 
1. Αναθζτουςα Αρχή - τοιχεία επικοινωνίασ: 
Ανακζτουςα αρχι: ΔΗΜΟ ΔΟΜΟΚΟΤ 
Είδοσ ανακζτουςασ αρχισ: Ο.Σ.Α. 
Οδόσ: ΠΛΑΣΕΙΑ ΜΟΤΩΝ 1 
Σαχ.Κωδ.: 35010 
Σθλ.: 2232022385 
Fax: 2232023012 
Πλθροφορίεσ: Kεφαλάσ Κυριαηισ 
E-mail: info@domokos.gr 
Ιςτοςελίδα: www.domokos.gr 
 
2. Πρόςβαςη ςτα ζγγραφα: Άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςτθ 
διεφκυνςθ διαδικτφου: www.domokos.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν επίςθσ να λάβουν 
γνϊςθ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ από το γραφείο Προμθκειϊν(Θζμιδοσ και Γ. Ρίτςου 1, 
Δομοκόσ), κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ.  
 
3. Κωδικόσ CPV: 50312000-5, 72267000-4, 72310000-1 
 
4. Περιγραφή τησ δημόςιασ ςφμβαςησ: ΤΝΣΗΡΗΗ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ, ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΡΓΑΙΕ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.(39/2021 μελζτθ του Σμιματοσ 
Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν) 
 
5. Εναλλακτικζσ προςφορζσ: Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

6. Δικαιοφμενοι ςυμμετοχήσ:  
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι 
νομικά πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι 
εγκατεςτθμζνα ςε: 
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 
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γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Δ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ 
δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ 
του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω υμφωνίασ, κακϊσ και  
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και 
ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν 
ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 
2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν 
ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι 
προςφοράσ.  
3. τισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ 
ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. 
 
7. Κριτήριο ανάθεςησ: Κριτιριο ανάκεςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 
άποψθ ςυνολικι προςφορά, αποκλειςτικά βάςει τιμισ. 
Οι προςφορζσ υποβάλλονται  για το ςφνολο των υπό ανάκεςθ εργαςιϊν – υπθρεςιϊν με 
βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Παράρτθμα Α’ τθσ Διακιρυξθσ. 
 
8. Παραλαβή προςφορών – διενζργεια διαγωνιςμοφ: Ωσ θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ 
παραλαβισ των προςφορϊν και διενζργειασ του διαγωνιςμοφ ορίηεται θ 13/04/2021, ημζρα 
Σρίτη  και ώρα 10:00 π.μ.. Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα του 
Διμου Δομοκοφ (Πλ. Μουςϊν 1, Δομοκόσ), ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016.  
 
9. Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορών: ζξι (6) Μινεσ 
 
10. Γλώςςα ςφνταξησ προςφορών: Ελλθνικι 
 
11. Χρηματοδότηςη: Η δαπάνθ κα βαρφνει τουσ Κ.Α.: 10.6266.0006, 10.6266.0008, 
10.6266.0011, 10.6266.0013 του προχπολογιςμοφ 2021 του Διμου. 
 
12. Εγγφηςη ςυμμετοχήσ: Δεν απαιτείται εγγφθςθ ςυμμετοχισ. 
 
13. Ενςτάςεισ: ε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ 
προκεςμία άςκθςισ τθσ είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ 
πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα ι από τθ ςυντζλεςθ τθσ παράλειψθσ. Η 
ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ ι τθσ πρόςκλθςθσ υποβάλλεται ςε προκεςμία που εκτείνεται 
μζχρι το ιμιςυ του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ ςτο ΚΉΜΔΉ ι 
τθν αποςτολι τθσ πρόςκλθςθσ, κατά περίπτωςθ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ των προςφορϊν. 

 

14. Διάρκεια τησ ςφμβαςησ: Η φμβαςθ ορίηεται ότι αρχίηει από τθν υπογραφι τθσ και 
λιγει  31/12/2021. 

 

15. Δημοςιεφςεισ: Σο πλιρεσ κείμενο τθσ διακιρυξθσ αναρτάται ςτο ΚΗΜΔΗ 
(www.promitheus.gov.gr) και ςτο site του Διμου: www.domokos.gr. Σο κείμενο τθσ 
παροφςασ προκιρυξθσ  δθμοςιεφεται ςε μία (1) θμεριςια τοπικι εφθμερίδα. 
 

 
 

Ο Δήμαρχοσ Δομοκοφ 
 
 
 

ΛΙΟΛΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ 
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