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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  
Αριθ. Πρωτ : 088313/30.10.2012   

                                                       

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  

Ανοιχτού  διεθνούς  διαγωνισμού  με  κριτήριο  ανάθεσης  την  οικονομικά  συμφερότερη 
προσφορά,  για  την  επιλογή  αναδόχου  για  το  έργο  «Ηλεκτρονικές  Υπηρεσίες  για  τη 
Διαχείριση Υποδομών Δημόσιας Χρήσης για την Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής στον Δήμο 
Αμαρουσίου». 
 

1. Αναθέτουσα Αρχή 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, Δ/νση:  ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 9 & ΔΗΜ. ΜΟΣΧΑ, ΜΑΡΟΥΣΙ 151 24 

Τηλέφωνα:  00 213 2038335,  FAX: 00 30 210 6146421,  E‐mail: amidim@maroussi.gr 

2. Κατηγορία και Περιγραφή Υπηρεσιών 

Ταξινόμηση κατά CPV: 72262000‐9, 32522000‐8 

Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια και ανάπτυξη των απαιτούμενων εφαρμογών λογισμικού, 
βάσει των προδιαγραφών του παρόντος Τεύχους Προκήρυξης , η προμήθεια και εγκατάσταση του  
απαιτούμενου  εξοπλισμού  (υλικό  και  λογισμικό  συστήματος),  καθώς  και  της  μελέτης  εφαρμογής 
που το συνοδεύει. Επιπλέον προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών,  εκπαίδευσης πιλοτικής λειτουργίας 
και εγγύησης – υποστήριξης καλής λειτουργίας κατά το χρονικό διάστημα που αναφέρεται από το 
Έργο, ώστε  να  εξασφαλιστεί  η  ομαλή  μετάβαση  στην  εποχή  χρήσης  του  συστήματος  και  η  καλή 
λειτουργία του τελευταίου κάτω από πραγματικές συνθήκες χρήσης. Ο Προϋπολογισμός του Έργου 
ανέρχεται  στο  ποσό  των  διακοσίων  ενενήντα  έξι  χιλιάδων  τετρακοσίων  δέκα  εννέα  Ευρώ 
(προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ : € 296.419,00  ‐ ΦΠΑ (23 %): € 55.428,00). 

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ», του ΕΣΠΑ, 
από  το  Ευρωπαϊκό  Ταμείο  Περιφερειακής  Ανάπτυξης  (κοινοτική  συνδρομή)  και  από  Εθνικούς 
Πόρους (εθνική συμμετοχή). 

 

3. Διαδικασία που επελέγη για την ανάθεση 
Η  ανάθεση  της  σύμβασης  θα  γίνει  μέσω  διαδικασίας  ανοικτού  διεθνή  διαγωνισμού  με  κριτήριο 
ανάθεσης  την  οικονομικά  συμφερότερη προσφορά, σύμφωνα  με  τους  όρους  της  προκήρυξης  και 
την ισχύουσα νομοθεσία. 

4. Τόπος Παροχής Υπηρεσιών 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

 

5. Δικαίωμα Συμμετοχής 
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και 
νομικών προσώπων, που είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή 
είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) 
ή  είναι  εγκατεστημένα  στα  κράτη  –  μέλη  που  έχουν  υπογράψει  τη  Συμφωνία  περί  Δημοσίων 
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Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με 
το  Ν.  2513/97  (ΦΕΚ  Α΄139)  υπό  τον  όρο  ότι  η  σύμβαση  καλύπτεται  από  την  Σ.Δ.Σ.  –  ή  είναι 
εγκατεστημένα  σε  τρίτες  χώρες  που  έχουν  συνάψει  ευρωπαϊκές  συμφωνίες  με  την  Ε.Ε.  ή  έχουν 
συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – μέλους που έχει 
υπογράψει  τη  Σ.Δ.Σ.  ή  της  τρίτης  χώρας  που  έχει  συνάψει  ευρωπαϊκή  συμφωνία  με  την  Ε.Ε.  και 
έχουν  την  κεντρική  τους διοίκηση ή  την κύρια  εγκατάστασή του ή  την  έδρα  τους στο  εσωτερικό 
μιας εκ των ανωτέρω χωρών τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στις παραγράφους 
Β2.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Β2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής, της Διακήρυξης  

6. Μερική υποβολή 
H προσφορά πρέπει να αφορά στο συνολικό αντικείμενο του έργου.  

7. Εναλλακτικές προσφορές 
Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

8. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου 
Η  χρονική  διάρκεια  υλοποίησης  του  έργου  είναι δέκα  οκτώ  (18)  μήνες  από  την  υπογραφή  της 
σύμβασης.  

9. Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού 
α)  Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  προμηθευτούν  τα  τεύχη  της  αναλυτικής  προκήρυξης  του 
έργου από το Γραφείο Αξιοποίησης Ευρωπαϊκών & Εθνικών Πόρων  του Δήμου Αμαρουσίου: 

Δ/νση:  ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 9 & ΔΗΜ. ΜΟΣΧΑ, ΜΑΡΟΥΣΙ 151 24 

Τηλέφωνα:  00 213 2038335,  FAX: 00 30 210 6146421 
E‐mail: amidim@maroussi.gr 
Υπεύθυνος: κος Α. Αμίτσης 
β)  Το  πλήρες  κείμενο  της  προκήρυξης  καθώς  και  οι  συμπληρωματικές  πληροφορίες/ 
διευκρινήσεις  διατίθεται  και  σε  ηλεκτρονική  μορφή  μέσω  του  Διαδικτύου  στην  διεύθυνση 
http://www.maroussi.gr 

10. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών 
α)  Η προθεσμία υποβολής προσφορών εκπνέει την 20η/12/2012 και ώρα 15:30. 
Σε αντίθετη περίπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται. 
Οι προσφορές θα ανοίξουν την Παρασκευή  21/12/2012 και ώρα 10:00 π.μ.   

β) Ο τόπος κατάθεσης των προσφορών είναι το Πρωτόκολλο   του Δήμου Αμαρουσίου στο 
Ισόγειο του Δημαρχείου Δ/νση:  ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 9 & ΔΗΜ. ΜΟΣΧΑ, ΜΑΡΟΥΣΙ 151 24. 

γ)  Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο (2) αντίγραφα. 
δ)  Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. 

 
11. Εγγυήσεις συμμετοχής 
Με την υποβολή των προσφορών πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να κατατεθεί από 
τον υποψήφιο Ανάδοχο εγγυητική επιστολής συμμετοχής ύψους δεκατέσσερις χιλιάδες οχτακόσια 
είκοσι ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά (€14.820,95). Η εγγυητική επιστολή πρέπει να απευθύνεται 
προς  το  Δήμο  Αμαρουσίου  και  να  έχει  ισχύ  τουλάχιστον  ένα  (1)  μήνα  μετά  τη  λήξη  του  χρόνου 
ισχύος της προσφοράς.  

 
12. Ισχύς των προσφορών 
Τουλάχιστον έξι (6) μήνες από την επομένη της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής των 
προσφορών. 
 
 
13.Ημερομηνία αποστολής περίληψης της προκήρυξης για δημοσίευση  
Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων είναι η Δευτέρα  29/10/2012 . 
Ημερομηνία  αποστολής  της  περίληψης  της  προκήρυξης  στο  τεύχος  δημοσίων  συμβάσεων  της  
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως είναι η Πέμπτη 01/10/2012.  
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14. Νομοθετική κάλυψη της σύμβασης ανάθεσης 
Η  σύμβαση  θα  καλύπτεται  από  το  νομοθετικό  πλαίσιο  που  περιγράφεται  στην  παράγραφο  Β1.3 
Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Διαγωνισμού. 

15. Πληροφορίες 

Για  περισσότερες  πληροφορίες  οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  απευθυνθούν  στο  Γραφείο 
Αξιοποίησης Ευρωπαϊκών και Εθνικών Πόρων του   Δήμου Αμαρουσίου στο τηλ. 00 213 2038335 
(κος  Αμίτσης)  ή  στο  00  213  2038338  (κα  Σκίτσα)  –  Φαξ  :  00  30  210  6146421–  E‐mail: 
amidim@maroussi.gr. 
 
 

 
 

 
Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

 
 
 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ 
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