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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ    
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ.ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ.Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα
151 24 Μαρούσι

Πληροφορίες: Σκιαδάς Σπυρίδων
Τηλέφωνο: 213-20.38.092
E-mail: sskiadas@maroussi.gr

Περιληπτική  διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για 
την υπηρεσία με τίτλο: «Υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης εφαρμογών 
λογισμικού».

Ο Δήμαρχος  Αμαρουσίου

Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την υπηρεσία με 
τίτλο: «Υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού», με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της 
τιμής (χαμηλότερη τιμή),  για μία ή περισσότερες από τις υπηρεσίες που αναφέρονται στον 
ενδεικτικό προϋπολογισμό στην 4/2021 μελέτη της Δ/νσης Διοίκησης & Ανθρώπινου Δυναμικού του 
Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
Η συνολική δαπάνη για την εν λόγω υπηρεσία έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των  
60.240,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), η οποία θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου. 

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 143531) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω 
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών είναι η 18η του μηνός Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Σάββατο και ώρα 17:00 
μ.μ. Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η 
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 2021 και 
ώρα 11:00 π.μ.

Πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό, παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το 
Tμήμα  Προμηθειών.

Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του ΔΗΜΟΥ www.maroussi.gr.

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που 
θα καλύπτει το 2 % της προεκτιμώμενης αξίας, μη συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.. 
Για το σύνολο όλων των ομάδων του ενδεικτικού προϋπολογισμού, ύψους 48.580,64€ χωρίς το 
Φ.Π.Α., η εγγύηση συμμετοχής είναι 971,62€.
Όταν η προσφορά καλύπτει μια ή περισσότερες από τις υπηρεσίες του προϋπολογισμού, 
γίνεται δεκτή εγγύηση συμμετοχής που καλύπτει το προαναφερόμενο ποσοστό 2% όχι επί 
του συνόλου των υπηρεσιών του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης, αλλά επί των 
αντίστοιχων υπηρεσιών αυτού, χωρίς τον Φ.Π.Α., όπως φαίνεται αναλυτικά στον επόμενο 

http://www.promitheus.gov.gr/
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πίνακα:

AA Περιγραφή Υπηρεσίας Ποσό Εγγύηση
1 Συντήρηση και υποστήριξη λογισμικών Οικονομικής Διαχείρισης 16.129,03 322,58
2 Συντήρηση και υποστήριξη λογισμικών Δημοτικού Συμβουλίου κλπ 3.225,81 64,52
3 Συντήρηση και υποστήριξη λογισμικού Μισθοδοσίας, Μητρώου Προσωπικού 13.709,68 274,19
4 Συντήρηση και υποστήριξη ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής και διαχείρισης 

στοιχείων ακίνητης περιουσίας
1.209,68 24,19

5 Συντήρηση και υποστήριξη λογισμικού Δημοτικών Τελών 3.629,03 72,58
6 Συντήρηση και υποστήριξη λογισμικού Δ/νσης Νομικών Υποθέσεων 806,45 16,13
7 Συντήρηση και υποστήριξη λογισμικού Δημοτικής Βιβλιοθήκης 1.290,32 25,81
8 Συντήρηση και υποστήριξη ιστοσελίδας Μουσείου Φυσικής Ιστορίας 1.000,00 20,00
9 Συντήρηση και υποστήριξη λογισμικού Ace Erp Ecm (Δ/νση Τεχνικών Έργων) 3.225,81 64,52
10 Συντήρηση και υποστήριξη λογισμικών Υπηρεσίας Δόμησης 2.419,35 48,39
11 Συντήρηση και υποστήριξη λογισμικού διαχείρισης Κοιμητηρίου 1.935,48 38,71

 Σύνολα χωρίς ΦΠΑ: 48.580,64 971,62

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης

Η διάρκεια ισχύος της προσφοράς θα είναι διακόσιες σαράντα (240) ημέρες μετά την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών και δύναται να παραταθεί πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο 
όριο για χρονικό διάστημα ίσο µε την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια, ήτοι κατά διακόσιες 
σαράντα (240) ημέρες. 
Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και έως την 31/5/2022. Σε περίπτωση 
μη ολοκλήρωσης του οικονομικού αντικειμένου κατά την παραπάνω  διάρκεια , ο Δήμος δύναται να 
επεκτείνει την χρονική διάρκεια της σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου 
και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο του 50% του αρχικού συμβατικού χρόνου, μετά από σχετικό 
αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από λήξη της διάρκειας, σε αντικειμενικά 
δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 
σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα. 
Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής 
νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, 
δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, 
μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι 
απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται 
από μετάφραση στην ελληνική. 
Κατά παρέκκλιση των ως άνω παραγράφων, γίνεται δεκτή η υποβολή ενός ή περισσότερων 
στοιχείων των προσφορών και των δικαιολογητικών κατακύρωσης, στην αγγλική γλώσσα  χωρίς να 
απαιτείται επικύρωσή τους, στο μέτρο που τα ανωτέρω έγγραφα είναι καταχωρισμένα σε επίσημους 
ιστότοπους φορέων πιστοποίησης, στους οποίους υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση μέσω διαδικτύου και 
εφόσον ο οικονομικός φορέας παραπέμπει σε αυτούς, προκειμένου η επαλήθευση της ισχύος τους 
να είναι ευχερής για την αναθέτουσα αρχή.
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Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα

Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
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