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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ 
ΔΗΜΟ ΩΡΩΠΟΤ 
Δ/νςη Προγραμματιςμοφ, Πληροφορικήσ, 
Ανάπτυξησ και Κοινωνικήσ Προςταςίασ  

«ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ 
GENESIS, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΙΘΟΔΟΙΑ, 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤ ΩΡΩΠΟΤ»  
CPV :72261000-2 
CPV :48218000-9 
CPV :48900000-7 

Λεωφόροσ Χαλκουτςίου 50,  
Σ.Κ.: 190 15, Ωρωπόσ 
Πληροφορίεσ: Ελζνη Κουντουριϊτου 
Σηλ. Επικ.: 2295-3-20325 
Fax: 2295-3-20384 
E-mail: info@oropos.gov.gr 

Προχπολογιςμόσ: 59.755,00€ πλζον Φ.Π.Α. 24% 
 
Πόροι: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΤ  

ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΛΕΣΗ 05/2017 
 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ  ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Ο Δήμαρχοσ Ωρωποφ ζχοντασ υπόψη τισ διατάξεισ: 

 Σου Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και 
Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» 

 Σου Ν. 3463/2006 «Κϊδικα Διμων & Κοινοτιτων»  

 Σου Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτθσ) 

 Σθν υπϋαρικ. 101/04-05-2017 απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ περί ζγκριςθ δαπάνθσ και όρων 
διακιρυξθσ για τθν ανωτζρω υπθρεςία. 

ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ 

Σθ διενζργεια ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ, με ςφραγιςμζνεσ με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον 

ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ για το ςφνολο των υπθρεςιϊν με τίτλο: 

«υντήρηςη εφαρμογϊν λογιςμικοφ Genesis, εφαρμογήσ μιςθοδοςίασ διαχείριςησ γραφείου 

προςωπικοφ και εφαρμογϊν παρακολοφθηςησ οικονομικϊν ςτοιχείων Δήμου Ωρωποφ»  

προχπολογιςμοφ 59.755,00€ πλζον Φ.Π.Α. 24% 14.341,20€, ιτοι ςυνολικισ δαπάνθσ 74.096,20€ για το 

ζτοσ 2017.  

Η εν λόγω δαπάνθ κα καλυφκεί από ιδίουσ πόρουσ του Διμου Ωρωποφ και κα βαρφνει τουσ κωδικοφσ 

ωσ εξισ :  

ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚ.ΕΣΟ ΚΩΔ.CPV ΠΟΟ 

10.6266.0006 
υντιρθςθ και τεχνικι υποςτιριξθ 
λογιςμικοφ  

2018 72261000-2 50.666,40 € 

10.7134.0014 
Προμικεια Λογιςμικϊν 
Προγραμμάτων  για τισ Τπθρεςίεσ 
του Διμου 

2018 48900000-7 3.844,00 €  

 
10.7134.0013 
 

Άδειεσ Χριςθσ Λογιςμικϊν 2017 48218000-9 2.976,00 € 

 
10.7134.0013 
 

Άδειεσ Χριςθσ Λογιςμικϊν 2018 
 
48218000-9 

 
16.609,80 € 

ΤΝΟΛΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ  ΦΠΑ 74.096,20 € 
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Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα Ωρωποφ, επί τθσ Λεωφόρου Χαλκουτςίου 50, Σ.Κ.: 

190 15 Ωρωπόσ, ενϊπιον τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ ςτισ 11/12/2017 θμζρα Δευτζρα με ϊρα ζναρξθσ 

παραλαβισ προςφορϊν τθν 10.30 και ϊρα λιξθσ τθν 11.00.  

Δικαίωμα ςυμμετοχήσ ςτον διαγωνιςμό ζχουν όλα τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ςυνεταιριςμοί και 

ενϊςεισ, κοινοπραξίεσ που υποβάλλουν κοινι προςφορά που αςκοφν το ιδιαίτερο επάγγελμα και εκτελοφν 

αντίςτοιχεσ εργαςίεσ ςχετικά με το αντικείμενο του διαγωνιςμοφ και διακζτουν τον απαιτοφμενο 

εξοπλιςμό, τθν τεχνογνωςία και τθν εμπειρία για τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ αυτισ. 

Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται μζςα ςτθν ανωτζρω προκεςμία είτε (α) με κατάκεςι τουσ 

ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ είτε (β) με ςυςτθμζνθ επιςτολι προσ τθν ανακζτουςα αρχι είτε (γ) με 

κατάκεςι τουσ ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Η ανακζτουςα αρχι δεν φζρει ευκφνθ για τυχόν 

ελλείψεισ του περιεχομζνου των προςφορϊν που αποςτζλλονται ταχυδρομικά οφτε για κακυςτεριςεισ 

ςτθν άφιξι τουσ. Δεν κα παραλθφκοφν φάκελοι ι άλλα ζγγραφα από οποιοδιποτε ταχυδρομικό 

κατάςτθμα, ακόμα κι αν θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιθκεί εγκαίρωσ.  

Προςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα, επιςτρζφονται χωρίσ να αποςφραγιςκοφν ι να αξιολογθκοφν 

αντιςτοίχωσ. 

Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ διαγωνιηόμενουσ για τουλάχιςτον δϊδεκα (12) μινεσ από τθν 

επομζνθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

Εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν γίνονται ΑΠΟΔΕΚΣΕ - Αντιπροςφορζσ δεν γίνονται ΑΠΟΔΕΚΣΕ 

Σο πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μθτρϊο 

Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ)  

Η προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ 

παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΓΕΙΑ) και δθμοςιεφτθκε ςε μία θμεριςια τοπικι εφθμερίδα. 

Οι ενδιαφερόμενοι ζχουν άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςτθ διεφκυνςθ 

διαδικτφου www.oropos.gov.gr  Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν επίςθσ να λάβουν γνϊςθ των εγγράφων τθσ 

ςφμβαςθσ από το γραφείο Προμθκειϊν του Διμου Ωρωποφ κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. 

Μποροφν επίςθσ να λάβουν αντίγραφα αυτϊν με δαπάνεσ και φροντίδα τουσ. 

Σα αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά μζςω του θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου  

info@oropos.gov.gr ι τθσ διεφκυνςθσ promitheisdimosoropou@yahoo.gr ,  το αργότερο τζςςερισ (4) 

ημζρεσ πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολήσ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα μζςω τθσ 

επίςθμθσ ιςτοςελίδασ του Διμου www.oropos.gov.gr 

Η προςφορά κα πρζπει να ςυνοδεφεται από εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό φψουσ 2% 

επί τθσ ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ πλζον ΦΠΑ ήτοι ςυνολικήσ δαπάνησ 1.195,00€ 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ 

 

 

ΘΩΜΑ ΔΗΜ. ΡΟΤΗ 
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