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Περίληψη Διακήρυξης 

 
Συνοπτικού Διαγωνισμού με αντικείμενο «Εργασίες Συντήρησης και έκδοση 

Αδειών Χρήσης (RELEASE) των Εφαρμογών Λογισμικού της Singular του 
Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου έτους 2020» 

 
Ο Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου προκηρύσσει,  
 
Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για «Εργασίες Συντήρησης και 
έκδοση Αδειών Χρήσης (RELEASE) των Εφαρμογών Λογισμικού της εταιρίας 
Singular του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου έτους 2020», με κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με την 
υπ’ αριθμό 03/2020 Τεχνική Μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με cpv 
72267000-4.  
 
Η χρηματοδότηση θα γίνει από ιδίους πόρους σε βάρος του ΚΑ 10.6142.09 με τίτλο 
«Υπηρεσίες Υποστήριξης Λειτουργίας και Συντήρησης των Εφαρμογών της Singular 
για τους ΟΤΑ» με το ποσό των 19.000,00€ για το 2020 και το ποσό των 7.784,00€ για 
το 2021 με το Φ.Π.Α. και του ΚΑ 10.7134.10 με τίτλο «Παραχώρηση δικαιώματος 
χρήσης βελτιωμένων εκδόσεων (RELEASE) των εφαρμογών της Singular για τους 
ΟΤΑ» με το ποσό των 11.160,00€ με το Φ.Π.Α για το 2020.  
 
Προσφορές γίνονται δεκτές από τους συμμετέχοντες για το σύνολο των παραπάνω 
υπηρεσιών.  
 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Τρίτη, 23-06-2020 
και ώρα  11:00 π.μ. 

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με courier ή ταχυδρομείο, αλλά  πρέπει να 

έχουν φτάσει στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα. 

 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου, Αραφηνίδων 
Αλών 12, Ραφήνα. 



Τα τεύχη του Διαγωνισμού και η Διακήρυξη διατίθενται για ελεύθερη και άμεση 
πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Δήμου https://www.rafina-pikermi.gr στη διαδρομή 
https://www.rafina-pikermi.gr/el/prokirixeis-diagonismoi.  
 
Σε περίπτωση διευκρινιστικών ερωτήσεων οι απαντήσεις της υπηρεσίας θα 
αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου.  
 

     Ο Δήμαρχος  
Ραφήνας-Πικερμίου  

 
 

Ευάγγελος Μπουρνούς 


