
Σελίδα 1 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΩΝ-ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

 
 
ΘΕΜΑ: «Συντήρηση Εφαρμογών 

Λογισμικού των υπηρεσιών του 
Δήμου Καρπενησίου»       

 
Αρ. Πρωτ. : 3200 

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΜΕΛΕΤΗ  
2. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 
3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
4. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
ΜΕΛΕΤΗ 

 
 «Συντήρησης Εφαρμογών Λογισμικού του Δήμου 

Καρπενησίου» 
 

Προϋπολογισμού  62.976,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% 
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Σελίδα 2 

 
1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΜΕΛΕΤΗ 

 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή συντάσσεται και αφορά την συντήρηση εφαρμογών λογισμικού που 

χρησιμοποιούν οι Διοικητικές και Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου Καρπενησίου, προϋπολογισμού 62.976,00€ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23% (51.200,00€ χωρίς ΦΠΑ) . Η συντήρηση θα αφορά εργασίες προληπτικής 

και επανορθωτικής συντήρησης και υποστήριξης για τις ακόλουθες εφαρμογές : 

 

Διαχείριση Οικονομικού 
Υποσύστημα Ηλεκτρονικών Πληρωμών μέσω ΔΙΑΣ 

Διαχείριση Τ.Α.Π 

Διαχείριση Κ.Ο.Κ. 

Διαχείριση Δημοτικού Φόρου 

Διαχείριση Ύδρευση - Αποχέτευση 

Διαχείριση Οχημάτων 

Διαχείριση Άδειων Καταστημάτων 

Διαχείριση Έργων 

Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων  

Διαχείριση Καταγραφής & Εποπτείας Προσωπικού 

Διαχείριση Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου 
Υποσύστημα Διαχείρισης Διαδικασιών 

Διαχείριση Αναρτήσεων Διαύγεια 

Διαχείριση Δημοτικής Κατάστασης 

Διαχείριση Αποφάσεων Συλλογικών Οργάνων 

Μηνιαίος έλεγχος backup 

Εργαλεία υποστήριξης για την ένταξη στο 
νέο Μισθολόγιο συμφώνα με το Ν.4354/2015 

Υπηρεσίες Πληροφορικής 

 
 
Ως συντήρηση εφαρμογών λογισμικού νοείται η παροχή από τον Ανάδοχο των παρακάτω υπηρεσιών : 

1. Να αποκαθιστά, κάθε αποδεδειγμένη βλάβη του λογισμικού. 

2. Να παρέχει δωρεάν τις νέες εκδόσεις των εφαρμογών, με υποχρέωση του Αναδόχου να εκδίδει νέα 

έκδοση κάθε φορά που θα υπάρξει αλλαγή του θεσμικού πλαισίου. 

3. Να παρέχει δωρεάν τις ενημερωμένες εκδόσεις των εγχειριδίων χρήσης 

4. Να παρέχει δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη στους χρήστες (HELP DESK) 

5. Να παρέχει δωρεάν πρόσβαση στο site του Αναδόχου και συγκεκριμένα στο σύστημα ηλεκτρονικής 

υποστήριξης (support) που πρέπει να διαθέτει. 

6. Να παρέχει απομακρυσμένη παρεμβατική υποστήριξη. 

7. Να παρέχει δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε σχέση με το συνολικό μηχανογραφικό σύστημα 

του πελάτη, τις επεκτάσεις, τις βελτιώσεις, την εγκατάσταση λογισμικού τρίτων κατασκευαστών κλπ 

8. Να παρέχει υποστήριξη στην σύνταξη των εκλογικών καταλόγων μέσω παροχής είκοσι (24) ωρών 

τήλε-εργασίας για τις ανάγκες των έξι (6) αναθεωρήσεων των εκλογικών καταλόγων. 

9. Την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής που ενδεικτικά μπορούν να περιλαμβάνουν: 

a. Υπηρεσίες επιτόπια εκπαίδευση προσωπικού (νέου και παλαιού) στη χρήση των εφαρμογών για 

την βέλτιστη αξιοποίηση των νέων δυνατοτήτων μέγιστης διαρκείας δέκα (10) ημερών. 
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Σελίδα 3 

b. Υπηρεσίες παραμετροποίησης των εφαρμογών λογισμικού. 

c. Την αξιοποίηση οποιουδήποτε πακέτου υπηρεσιών παρέχει η εταιρεία και επιλεχθεί από την 

Υπηρεσία σας.( π.χ. βοηθητικές εργασίες συμφωνίας και κλεισίματος χρήσης  , δημιουργία νέας 

χρήσης κλπ) 

d. Σχεδιαστικές αλλαγές μικρής κλίμακας, σε σχέση με τις υφιστάμενες επιχειρησιακές διαδικασίες 

της Υπηρεσίας σας( π.χ. νέες εκτυπώσεις ) 

e. Την συμμετοχή στελεχών της Υπηρεσίας σας στα εκπαιδευτικά σεμινάρια που οργανώνει η 

εταιρεία 

 

Ειδικότερα, ο ανάδοχος θα αναλάβει από την ημερομηνία υπογραφής και μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016 την παροχή 

υπηρεσιών συντήρησης των παραπάνω εφαρμογών του Δήμου με τους όρους που περιγράφονται στο 

επισυναπτόμενο τεύχος ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

Για την υλοποίηση της παρούσης εργασίας θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις των :  

 του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ» 

 Κύρωση του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα το άρθρο 209 του Ν. 3463/06, 

της τροποποιήθηκε και ισχύει  

 την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08  

 το άρθρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)  

 την υπ’ αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών 

Η εργασία θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Καρπενησίου στον προϋπολογισμό του έτους 2016 

σε βάρος του κωδικού 10.6266.005  «Υποστήριξη προγραμμάτων οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών του 

Δήμου» προϋπολογισμού 62.976,00  ευρώ με ΦΠΑ 23%. 

 

Η ανταπόκριση του Αναδόχου θα είναι έγκαιρη, σε σχέση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. Θα είναι άμεση  σε 

σχέση με τις ανάγκες της υπηρεσίας και εφόσον δεν απαιτείται βασική μεταβολή στη δομή της εφαρμογής, και 

εντός μίας εργάσιμης μέρας η ανταπόκριση για την υποστήριξη χρηστών και την αποκατάσταση τυχούσας 

δυσλειτουργίας. Στην κάθε περίπτωση θα γίνεται προσπάθεια επαναφοράς των δεδομένων της βάσης στο 

τελευταίο σημείο πριν την βλάβη, ενώ για την περίπτωση της απώλειας από τους παράγοντες (καταστροφή 

δίσκων κ.λ.π) θα παρέχεται από την μηχανογράφηση της υπηρεσίας αντίγραφο της βάσης της προηγούμενης 

ημέρας. Οι βλάβες που οφείλονται στο υλικό των μηχανημάτων δεν αφορούν τον Ανάδοχο αλλά θα 

αποκαθίστανται από την υπηρεσία του Δήμου προ της παροχής της υποστήριξης και τότε ο χρόνος 

ανταπόκρισης θα ξεκινάει μετά την αποκατάσταση βλάβης του υλικού. 
 

 
 

Καρπενήσι 11– 03 – 2016 
 

   Θεωρήθηκε 
Ο Συντάκτης Η  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
Νικόλαος Ράικος Κωνσταντία Κελέση 

 
 

 

Π.Ε. Διοικητικού Π.Ε. Διοικητικού 
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Σελίδα 4 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΩΝ-ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

 
 
ΘΕΜΑ: «Συντήρηση Εφαρμογών 

Λογισμικού των υπηρεσιών του 
Δήμου Καρπενησίου»                

 

2.ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

Περιγραφή Μ.Μ Ποσ. 

Διαχείριση Οικονομικού 
Υποσύστημα Ηλεκτρονικών Πληρωμών μέσω ΔΙΑΣ 

τεμ 
1 

Διαχείριση Τ.Α.Π τεμ 1 

Διαχείριση Κ.Ο.Κ. τεμ 1 

Διαχείριση Δημοτικού Φόρου τεμ 1 

Διαχείριση Ύδρευση - Αποχέτευση τεμ 1 

Διαχείριση Οχημάτων τεμ 1 

Διαχείριση Άδειων Καταστημάτων τεμ 1 

Διαχείριση Έργων τεμ 1 

Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων τεμ 1 

Διαχείριση Καταγραφής & Εποπτείας Προσωπικού τεμ 1 

Διαχείριση Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου 
Υποσύστημα Διαχείρισης Διαδικασιών 

τεμ 
1 

Διαχείριση Αναρτήσεων Διαύγεια τεμ 1 

Διαχείριση Δημοτικής Κατάστασης τεμ 1 

Διαχείριση Αποφάσεων Συλλογικών Οργάνων τεμ 1 

Μηνιαίος έλεγχος backup τεμ 1 

Εργαλεία υποστήριξης για την ένταξη στο 
νέο Μισθολόγιο συμφώνα με το Ν.4354/2015 

τεμ 
1 

Υπηρεσίες Πληροφορικής τεμ 1 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Καρπενήσι 11– 03 – 2016 
 

   Θεωρήθηκε 
Ο Συντάκτης Η  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
Νικόλαος Ράικος Κωνσταντία Κελέση 

 
 

 

Π.Ε. Διοικητικού Π.Ε. Διοικητικού 
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Σελίδα 5 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΩΝ-ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

 
 
ΘΕΜΑ: «Συντήρηση Εφαρμογών 

Λογισμικού των υπηρεσιών του 
Δήμου Καρπενησίου»                

 
3.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜ ΚΟΣΤΟΣ 

1 
Διαχείριση Οικονομικού 
Υποσύστημα Ηλεκτρονικών Πληρωμών μέσω ΔΙΑΣ 1 10.000,00 € 

2 Διαχείριση Τ.Α.Π 1 2.000,00 € 

3 Διαχείριση Κ.Ο.Κ. 1 2.000,00 € 

4 Διαχείριση Δημοτικού Φόρου 1 2.000,00 € 

5 Διαχείριση Ύδρευση - Αποχέτευση 1 4.000,00 € 

6 Διαχείριση Οχημάτων 1 2.000,00 € 

7 Διαχείριση Άδειων Καταστημάτων 1 2.000,00 € 

8 Διαχείριση Έργων 1 1.800,00 € 

9 Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων  1 4.500,00 € 

10 Διαχείριση Καταγραφής & Εποπτείας Προσωπικού 1 1.200,00 € 

11 
Διαχείριση Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου 
Υποσύστημα Διαχείρισης Διαδικασιών 1 2.500,00 € 

12 Διαχείριση Αναρτήσεων Διαύγεια 1 2.000,00 € 

13 Διαχείριση Δημοτικής Κατάστασης 1 4.000,00 € 

14 Διαχείριση Αποφάσεων Συλλογικών Οργάνων 1 2.000,00 € 

15 Μηνιαίος έλεγχος backup 1 2.000,00 € 

15 
Εργαλεία υποστήριξης για την ένταξη στο νέο Μισθολόγιο 
συμφώνα με το Ν.4354/2015 1 2.400,00 € 

15 Υπηρεσίες Πληροφορικής 1 4.800,00 € 

ΚΑΘΑΡΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 51.200,00 € 

ΦΠΑ 23% 11.776,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 62.976,00 € 

 
 

Οι αναφερόμενες τιμές διαμορφώθηκαν μετά από έρευνα που έκανε ο Δήμος στις διαθέσιμες λύσεις και τιμές της 
αγοράς σε αντίστοιχα είδη και λύσεις και λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι οι παραπάνω εφαρμογές που 
χρησιμοποιούνται στον Δήμο είναι σχεδιασμένες και υλοποιημένες από την κατασκευάστρια εταιρία OTS Α.Ε. 
«Υπηρεσίες Ανοικτής Τεχνολογίας» συμφώνα με την απόφαση ανάθεσης με ΑΔΑ ΩΖ1ΤΩΕΓ-29Η και την σύμβαση 
προμηθείας εφαρμογών λογισμικού με ΑΔΑΜ 15SYMV003339015. 
 
 

Καρπενήσι 11– 03 – 2016 
 

   Θεωρήθηκε 
Ο Συντάκτης Η  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
Νικόλαος Ράικος Κωνσταντία Κελέση 

 
 

 

Π.Ε. Διοικητικού Π.Ε. Διοικητικού 
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Σελίδα 6 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΩΝ-ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

 
 
ΘΕΜΑ: «Συντήρηση Εφαρμογών 

Λογισμικού των υπηρεσιών του 
Δήμου Καρπενησίου»                

 

4.ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Άρθρο 1ο 

Αντικείμενο της εργασίας 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την συντήρηση εφαρμογών λογισμικού που χρησιμοποιούν οι Διοικητικές και 

Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου Καρπενησίου, προϋπολογισμού 62.976,00€ με Φ.Π.Α 23% μέχρι 31 

Δεκεμβρίου 2016. Η συντήρηση θα αφορά εργασίες προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης για τις 

ακόλουθες εφαρμογές : 

 

Διαχείριση Οικονομικού 
Υποσύστημα Ηλεκτρονικών Πληρωμών μέσω ΔΙΑΣ 

Διαχείριση Τ.Α.Π 

Διαχείριση Κ.Ο.Κ. 

Διαχείριση Δημοτικού Φόρου 

Διαχείριση Ύδρευση - Αποχέτευση 

Διαχείριση Οχημάτων 

Διαχείριση Άδειων Καταστημάτων 

Διαχείριση Έργων 

Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων  

Διαχείριση Καταγραφής & Εποπτείας Προσωπικού 

Διαχείριση Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου 
Υποσύστημα Διαχείρισης Διαδικασιών 

Διαχείριση Αναρτήσεων Διαύγεια 

Διαχείριση Δημοτικής Κατάστασης 

Διαχείριση Αποφάσεων Συλλογικών Οργάνων 

Μηνιαίος έλεγχος backup 

Εργαλεία υποστήριξης για την ένταξη στο 
νέο Μισθολόγιο συμφώνα με το Ν.4354/2015 

Υπηρεσίες Πληροφορικής 

 

 

Για την υλοποίηση της παρούσης εργασίας θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις των :  

 του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ». 

 Κύρωση του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα το άρθρο 209 του Ν. 3463/06, 

της τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08. 

 το άρθρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α). 
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 την υπ’ αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών. 

 Τις διατάξεις των άρθρων 209 & 273 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.) όπως ισχύει. 

 Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3536/07 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και 

λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». 

 Τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Ά/23-12-2008) 

«Αναδιατυπώσεις άρθρων Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα». 

 Την υπ’ αριθμόν 333/08 γνωμοδότηση του Γ’ τμήματος του Ν.Σ.Κ. και την υπ’ αριθμόν 33/08 εγκύκλιο του 

υπουργείου εσωτερικών. 

 Τις διατάξεις του Ν. 3548/07 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 

τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» 

 Την υπ’ αριθμόν 16820/10 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας – Ο 

Υφυπουργός στο Πρωθυπουργό «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών 

εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου», όπως 

τροποποιήθηκαν με τις 23779/10, 1500/11 και 7546/11 του υφυπουργού ΥΠΕΣΑΗΔ. 

 Το Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την 

καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 

 
Άρθρο 2ο 
 
Συμβατικά στοιχεία 
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι : 
α. Προϋπολογισμός μελέτης 
β. Η συγγραφή υποχρεώσεων 
γ. Τεχνική περιγραφή - μελέτη 
 
Άρθρο 3ο 
 
Χρόνος εκτέλεσης εργασίας 
Ο χρόνος παροχής των περιγραφόμενων υπηρεσιών αφορούν από την ημερομηνία υπογραφής και μέχρι 31 
Δεκεμβρίου 2016 
 
Άρθρο 4°  
 
Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να αποδεικνύει και να τεκμηριώνει επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού, την 

τήρηση των παρακάτω ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής, προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά και 

λοιπά στοιχεία εντός του φακέλου Συμμετοχής: 

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος, πρέπει να διαθέτει οργάνωση, δομή και μέσα, με τα οποία να είναι 

ικανός, να αντεπεξέλθει πλήρως, άρτια και ολοκληρωμένα, στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση 

Έργου. Ως ελάχιστη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του, ο Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να:  

1) διαθέτει στην οργανωτική του δομή, οντότητες (ενδεικτικά Τμήματα, Μονάδες, 

Υπηρεσίες) με αρμοδιότητα την Διαχείριση Έργων, την Ανάπτυξη Εφαρμογών 
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Πληροφορικής, την Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών και την Τεχνική Υποστήριξη 

Συστημάτων Πληροφορικής, ή ισοδύναμες δομές με αρμοδιότητες που στηρίζουν τις 

παραπάνω διεργασίες του κύκλου ζωής ενός Έργου πληροφορικής και να είναι ο 

κατασκευαστής της προσφερόμενης μηχανογραφικής υποδομής (λογισμικό). 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση 

συμμετοχής, καταθέτοντας με την Προσφορά του εντός του Φακέλου Συμμετοχής) τα 

ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: 

 Αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών του υποψήφιου Αναδόχου: 

- επιχειρηματική δομή, συνεργασίες με εξωτερικούς προμηθευτές, κανάλια εξυπηρέτησης,  

- τομείς δραστηριότητας και κλάδοι εξειδίκευσης 

- προϊόντα και υπηρεσίες 

- μεθοδολογίες, εργαλεία και τεχνικές που χρησιμοποιεί  

με σαφή αναφορά στις οντότητες (π.χ. Τμήματα, Μονάδες, Υπηρεσίες) οι οποίες καλύπτουν την ανωτέρω 

Ελάχιστη Προϋπόθεση Συμμετοχής. 

 Περιγραφή των μέτρων που λαμβάνει ο υποψήφιος Ανάδοχος για την εξασφάλιση της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών του στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων. Σχετική 

τεκμηρίωση αποτελεί το πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 

9001: 2008 ή ισοδύναμο με πεδίο εφαρμογής το σχεδιασμό, ανάπτυξη, εγκατάσταση και υποστήριξη 

λογισμικού καθώς και την υλοποίηση έργων πληροφορικής και το πιστοποιητικό διαχείρισης ασφάλειας 

πληροφοριών σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001: 2013 ή ισοδύναμο με πεδίο εφαρμογής το σχεδιασμό, 

ανάπτυξη, εγκατάσταση και υποστήριξη λογισμικού καθώς και την υλοποίηση έργων πληροφορικής. Το 

πιστοποιητικό επί ποινή απόρριψης θα πρέπει να είναι σε ισχύ την ημέρα υποβολής της Προσφοράς. 

2) Ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος από την κατασκευάστρια εταιρεία του 

λογισμικού που είναι εγκατεστημένο στα υπολογιστικά συστήματα της Αναθέτουσας 

Αρχής (Δήμος Καρπενησίου) σύμφωνα με την από 16/11/2015 απόφαση Αντιδημάρχου με 

Αριθμό Πρωτόκολλου 17897 και την απορρέουσα σύμβαση από 18/11/2015 με Αριθμό 

Πρωτόκολλου 18049.  

3) Η παροχή υπηρεσιών από μέρους του Αναδόχου θα γίνεται με τον όρο ότι στις εφαρμογές 

λογισμικού επεμβαίνουν μόνο συνεργάτες πιστοποιημένοι και εξουσιοδοτημένοι από τον 

Ανάδοχο, εκτός και αν υπάρχει προηγούμενη έγγραφη άδεια του Αναδόχου και της 

Αναθέτουσας Αρχής προς αυτόν, για την επέμβαση τρίτων 

4) η προτεινόμενη από τον Ανάδοχο Ομάδα Έργου θα πρέπει να αποτελείται κατ’ ελάχιστον 
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από τα παρακάτω στελέχη, με τη δέσμευση ότι σε κάθε ένα στέλεχος θα πρέπει να 

ανατίθεται ακριβώς ένας Ρόλος: 

- Υπεύθυνος Ελέγχων Ποιότητας, που θα πρέπει να έχει βασικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών (ΑΕΙ)  

Πληροφορικής (πληροφορικής θετικών επιστημών ή πολυτεχνικής σχολής) και να διαθέτει πενταετή 

τουλάχιστον αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην τήρηση και εφαρμογή των προδιαγραφών 

διασφάλισης και ελέγχων ποιότητας 

- Υπεύθυνος Υποστήριξης και Βελτίωσης της παραγωγικής λειτουργίας της μηχανογραφικής 

υποδομής (λογισμικό) που θα πρέπει να έχει βασικό τίτλο σπουδών (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) Πληροφορικής 

(πληροφορικής θετικών επιστημών ή πολυτεχνικής σχολής), επαγγελματική πιστοποίηση σε διεθνώς 

αναγνωρισμένη πλατφόρμα ανάπτυξης λογισμικού (π.χ. Java) και να διαθέτει πενταετή τουλάχιστον 

αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στο σχεδιασμό και υλοποίηση έργων πληροφορικής.  

- Ομάδα Υποστήριξης και βελτίωσης της παραγωγικής λειτουργίας της μηχανογραφικής υποδομής (λογισμικό) 

θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης: 

- Τουλάχιστον δύο (2) άτομα με ρόλο στην βελτίωση της παραγωγικής λειτουργίας της μηχανογραφικής 

υποδομής (λογισμικό), με επαγγελματική πιστοποίηση σε διεθνώς αναγνωρισμένη πλατφόρμα (π.χ. 

ανάπτυξης λογισμικού) και τριετή τουλάχιστον αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στο σχεδιασμό και 

υλοποίηση έργων πληροφορικής. 

- Τουλάχιστον δέκα (10) άτομα με ρόλο στην Υποστήριξη (Help Desk) με τριετή τουλάχιστον αποδεδειγμένη 

σχετική επαγγελματική εμπειρία. 

- Τουλάχιστον ένα (1) άτομο με ρόλο στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση λογισμικού, με 

επαγγελματική πιστοποίηση σε διεθνώς αναγνωρισμένο λογισμικό εικονικών μηχανών (π.χ. VMware) και 

τριετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε θέματα εγκατάστασης και παραμετροποίησης λογισμικού.  

Οι ρόλοι του Υπεύθυνου Ελέγχων Ποιότητας και του Υπεύθυνου Υποστήριξης και βελτίωσης της παραγωγικής 

λειτουργίας της μηχανογραφικής υποδομής (λογισμικό) θα πρέπει υποχρεωτικά να καλύπτονται από μόνιμα1  

στελέχη του υποψήφιου Αναδόχου. 

Επιπλέον, κατ’ ελάχιστον το 80% του ανθρωποχρόνου που θα διατεθεί συνολικά για το Έργο θα πρέπει να 

καλύπτεται από μόνιμα1 στελέχη του υποψήφιου Αναδόχου. 

1 όπως εμφανίζονται στη μισθολογική κατάσταση του υποψηφίου αναδόχου η οποία πρέπει να περιέχεται στο φάκελο δικαιολογητικών 

συμμετοχής. 

Άρθρο 5ο 

Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Ειδικότερα, ο Ανάδοχος θα αναλάβει από την ημερομηνία υπογραφής και μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016, την παροχή 

υπηρεσιών συντήρησης του λογισμικού του Δήμου Καρπενησίου που αναφέρεται στο προηγούμενο άρθρο. 

Ως συντήρηση εφαρμογών λογισμικού νοείται:  

1. Να αποκαθιστά, κάθε αποδεδειγμένη βλάβη του λογισμικού. 
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2. Να παρέχει δωρεάν τις νέες εκδόσεις των εφαρμογών, με υποχρέωση του Αναδόχου να εκδίδει νέα 

έκδοση κάθε φορά που θα υπάρξει αλλαγή του θεσμικού πλαισίου. 

3. Να παρέχει δωρεάν τις ενημερωμένες εκδόσεις των εγχειριδίων χρήσης 

4. Να παρέχει δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη στους χρήστες (HELP DESK) 

5. Να παρέχει δωρεάν πρόσβαση στο site του Αναδόχου και συγκεκριμένα στο σύστημα ηλεκτρονικής 

υποστήριξης (support) που πρέπει να διαθέτει. 

6. Να παρέχει απομακρυσμένη παρεμβατική υποστήριξη. 

7. Να παρέχει δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε σχέση με το συνολικό μηχανογραφικό σύστημα του 

πελάτη, τις επεκτάσεις, τις βελτιώσεις, την εγκατάσταση λογισμικού τρίτων κατασκευαστών κλπ 

8. Να παρέχει υπηρεσίες πληροφορικής που ενδεικτικά μπορούν να περιλαμβάνουν: 

a. Υπηρεσίες επιτόπια εκπαίδευση προσωπικού (νέου και παλαιού) στη χρήση των εφαρμογών για 

την βέλτιστη αξιοποίηση των νέων δυνατοτήτων μέγιστης διαρκείας δέκα (10) ημερών. Ο 

προγραμματισμός των επισκέψεων θα πραγματοποιείτε μετά από έγγραφο αίτημα του δήμου 

και συνεννόηση με τον ανάδοχο. 

b. Υπηρεσίες παραμετροποίησης των εφαρμογών λογισμικού. 

c. Την αξιοποίηση οποιουδήποτε πακέτου υπηρεσιών παρέχει η εταιρεία και επιλεχθεί από την 

Υπηρεσία σας . ( π.χ. βοηθητικές εργασίες συμφωνίας και κλεισίματος χρήσης  , δημιουργία νέας 

χρήσης κλπ) 

d. σχεδιαστικές αλλαγές μικρής κλίμακας, σε σχέση με τις υφιστάμενες επιχειρησιακές διαδικασίες 

της Υπηρεσίας σας ( π.χ. νέες εκτυπώσεις ) 

e. την συμμετοχή στελεχών της Υπηρεσίας σας στα εκπαιδευτικά σεμινάρια που οργανώνει η 

εταιρεία 

9. Να παρέχει υποστήριξη στην σύνταξη των εκλογικών καταλόγων μέσω παροχής είκοσι (24) ωρών τήλε-

εργασίας για τις ανάγκες των έξι (6) αναθεωρήσεων των εκλογικών καταλόγων. 

 

Οι νέες εκδόσεις θα παρέχονται μέσω της ηλεκτρονικής πύλης του Αναδόχου χωρίς πρόσθετη αμοιβή και η 

εγκατάσταση θα γίνεται από το προσωπικό του Δήμου με τηλεφωνική και απομακρυσμένη βοήθεια όπου 

απαιτείται, έτσι ώστε οι εγκατεστημένες εφαρμογές να ανταποκρίνονται πάντα στην κείμενη νομοθεσία. 

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παρέχει Τεχνική Υποστήριξη. Ως τεχνική υποστήριξη ορίζεται η τηλεφωνική 

ή άλλη επικοινωνία ή επέμβαση τεχνικού στο λογισμικό και αποσκοπεί στην υποστήριξη της καθημερινής 

λειτουργίας των εφαρμογών λογισμικού και παρέχεται στο εκπαιδευμένο προσωπικό του Δήμου τις αντίστοιχες 

εφαρμογές.  

Για την συντήρηση θεωρείται ως προαπαιτούμενος όρος η σύνδεση του Συστήματος του Δήμου με το Σύστημα 

του Αναδόχου μέσω της υπάρχουσας τηλεπικοινωνιακής υποδομής που διαθέτει ο Δήμος Καρπενησίου, ώστε να 

επιταχύνει τη δυνατότητα επίλυσης των προβλημάτων χωρίς την ανάγκη μετάβασης συμβούλου της χώρους του 

Δήμου Καρπενησίου. Τα τέλη σύνδεσης καθώς και τα έξοδα επικοινωνίας του Δήμου με τον ανάδοχο 

επιβαρύνουν τον Δήμο Καρπενησίου.  

Οι ως άνω υπηρεσίες θα προσφέρονται κατά της εργάσιμες μέρες (Δευτέρα – Παρασκευή) και ώρες (08:00 π.μ. 

– 16:00 μ.μ.).  

Άρθρο 6ο 

Υποχρεώσεις του Δήμου Καρπενησίου 

Ο Δήμος Καρπενησίου υποχρεούται : 

 Να μην επιτρέπει την παρέμβαση στις εφαρμογές σε μη εξουσιοδοτημένους χρήστες.  
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 Να χρησιμοποιεί τις εφαρμογές σε συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών που πληρούν της ελάχιστες 

προδιαγραφές που θέτει ο κατασκευαστής. 

 Να χρησιμοποιεί τις εφαρμογές σύμφωνα με τα εγχειρίδια χρήσης της. 

 Να επιτρέπει την πρόσβαση στα προγράμματα σε άτομα που έχουν κατάλληλα εκπαιδευτεί για να τα 

λειτουργούν. 

 Να μην επιτρέπει την αλλαγή των ηλεκτρονικών υπολογιστών όπου λειτουργούν τα προγράμματα χωρίς 

προηγούμενη ενημέρωση της αναδόχου εταιρείας. 

 Να εκτελεί τακτικά την εργασία φύλαξης αρχείων (backup) σύμφωνα με τις οδηγίες της αναδόχου 

εταιρείας. 

 Να διαθέτει το κατάλληλο λογισμικό για την προφύλαξη των αρχείων των προγραμμάτων από 

ηλεκτρονικούς ιούς 

Άρθρο 7ο 

Ειδικοί όροι 

 Η παροχή υπηρεσιών από μέρους του Αναδόχου γίνεται με τον όρο ότι στις εφαρμογές λογισμικού 

επεμβαίνουν μόνο συνεργάτες του Αναδόχου, εκτός και αν υπάρχει προηγούμενη έγγραφη άδεια του 

Αναδόχου, για την επέμβαση τρίτων. 

 Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν της υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Ν. 

2472/1997 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις 

σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα. 

 Κάθε συμβαλλόμενο μέρος αναλαμβάνει να μην ανακοινώνει, διαθέτει ή δημοσιοποιεί με οποιονδήποτε 

τρόπο σε τρίτους, οι οποίοι δεν σχετίζονται με τους σκοπούς των εργασιών συντήρησης και για τους 

οποίους δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση ή δικαίωμα από το νόμο ή δικαστική απόφαση, πληροφορίες που 

έχει λάβει και επεξεργάζεται στα πλαίσια της δραστηριότητάς του. Τα παραπάνω συνεχίζουν και μετά τη 

λύση ή τη λήξη της παρούσας εργασίας. 

 Ο Δήμος Καρπενησίου δεν μπορεί να επέμβει, να τροποποιήσει, ή να μεταφέρει το σύνολο ή μέρος των 

εφαρμογών λογισμικού ή άλλων συστημάτων με τα οποία αυτές συνεργάζονται ή στα οποία βασίζονται, 

χωρίς τη σύμφωνη γνώμη και την συνεργασία του αναδόχου. Σε αντίθετη περίπτωση ο Ανάδοχος ουδεμία 

ευθύνη φέρει όσον αφορά πιθανές δυσλειτουργίες ή προβλήματα που θα προκύψουν στη λειτουργία τους. 

 Σε περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος θεωρεί ότι ο Δήμος Καρπενησίου κάνει κακή και εκτός 

προδιαγραφών χρήση των εφαρμογών, ειδοποιεί εγγράφως και αιτιολογημένα τον Υπεύθυνο Υποστήριξης 

του Δήμου Καρπενησίου και ζητά αλλαγή του τρόπου χρήσης των εφαρμογών. 

 Το υποστηριζόμενο λογισμικό του Δήμου θα πρέπει να είναι πάντα ενημερωμένο, δηλ. η έκδοσή του πρέπει 

να είναι η πλέον πρόσφατη. 

Άρθρο 8ο 

Διαδικασίες 

Διαδικασία Κλήσης Τεχνικής Υποστήριξης 

 Εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του Δήμου ανακοινώνει το πρόβλημα ή αίτησή του στο Κέντρο Κλήσεων του 

αναδόχου (Help-Desk). 

  Ο/Η Τεχνικός του αναδόχου υποχρεούται να έρθει σε επικοινωνία με τον Δήμο Καρπενησίου το αργότερο 

εντός του χρονικού διαστήματος των δύο (2) εργάσιμών ημερών. 

Διαδικασία Επιτόπιας Υποστήριξης 
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 Έγγραφο αίτημα από εξουσιοδοτημένο στέλεχος του Δήμου (Αντιδήμαρχος, Γενικός Γραμματέας, 

Διευθυντής) αποστέλλεται στο Κέντρο Κλήσεων του αναδόχου στο οποίο δηλώνεται η ανάγκη επιτόπιας 

παρουσίας συγκεκριμένης διάρκειας 

  Ο/Η Τεχνικός του αναδόχου υποχρεούται να είναι παρών στο Δήμο Καρπενησίου το αργότερο εντός του 

χρονικού διαστήματος των δέκα (10) εργάσιμων ημερών. 

Άρθρο 9ο 

Μη περιλαμβανόμενες υπηρεσίες 

Η «συντήρηση εφαρμογών λογισμικού» καλύπτει μόνο την παροχή υπηρεσιών Συντήρησης και Υποστήριξης 

κατά την έννοια που περιγράφονται ανωτέρω. 

Εφόσον ο Δήμος Καρπενησίου απαιτεί τις υπηρεσίες, εκπαίδευσης και υποστήριξης των εφαρμογών ή 

υποστήριξη του λειτουργικού του Συστήματος, ο ανάδοχος μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες αυτές βάσει 

ειδικής έγγραφής συμφωνίας. 

Άρθρο 10ο 

Τιμολόγηση εργασιών 

Η παραλαβή των εργασιών θα γίνεται τμηματικά από τον επιβλέποντα της σύμβασης και την αρμόδια επιτροπή 

παραλαβής, οι οποίοι θα συντάσσουν και το σχετικό πρωτόκολλο. 

Η πληρωμή της συμβατικής αξίας των εργασιών θα γίνεται ως εξής: 

Θα πληρώνεται τμηματικά σε έξη (6) δόσης στον δεύτερο συμβαλλόμενο εντός 20 εργάσιμων ημερών αμέσως 

μετά την έκδοση σχετικού τιμολογίου, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται 

από τα νόμιμα δικαιολογητικά και την έγκριση από τα αρμοδία ελεγκτικά όργανα. 

Άρθρο 11ο 

Αναθεώρηση τιμών 

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και 

αμετάβλητες καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της εντολής. 

Άρθρο 12ο 

Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς 

και εισφορές υπέρ του δημοσίου, Δήμων και Κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία. 

Άρθρο 13ο 

Ανωτέρα βία 

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προληφθεί έστω και αν 

για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η 

ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, 

πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες οι συμβαλλόμενοι είναι ανυπαίτιοι, 

αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του αναδόχου κ.α. 

στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον 

Δήμο Καρπενησίου και να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί 

τις συνέπειες και τα προβλήματα που τυχόν θα ανακύψουν λόγω της ανωτέρας βίας. 

Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για το Δήμο Καρπενησίου προσαρμοζόμενος ανάλογα. 
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Σελίδα 13 

Άρθρο 14ο 

Επίλυση διαφορών 

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις (Π.Δ. 28/80). 

 

 Καρπενήσι 11– 03 – 2016 
 

   Θεωρήθηκε 
Ο Συντάκτης Η  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
Νικόλαος Ράικος Κωνσταντία Κελέση 

 
 

 

Π.Ε. Διοικητικού Π.Ε. Διοικητικού 

16REQ003993689 2016-03-11



Σελίδα 14 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΩΝ-ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

 
 
ΘΕΜΑ: «Συντήρηση Εφαρμογών 

Λογισμικού των υπηρεσιών του 
Δήμου Καρπενησίου»                

 

 
 

5.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Περιγραφή Καθαρή Αξία (σε ΕΥΡΩ) 
Διαχείριση Οικονομικού 
Υποσύστημα Ηλεκτρονικών Πληρωμών μέσω ΔΙΑΣ 

 

Διαχείριση Τ.Α.Π  

Διαχείριση Κ.Ο.Κ.  

Διαχείριση Δημοτικού Φόρου  

Διαχείριση Ύδρευση - Αποχέτευση  

Διαχείριση Οχημάτων  

Διαχείριση Άδειων Καταστημάτων  

Διαχείριση Έργων  

Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων   

Διαχείριση Καταγραφής & Εποπτείας Προσωπικού  

Διαχείριση Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου 
Υποσύστημα Διαχείρισης Διαδικασιών 

 

Διαχείριση Αναρτήσεων Διαύγεια  

Διαχείριση Δημοτικής Κατάστασης  

Διαχείριση Αποφάσεων Συλλογικών Οργάνων  

Μηνιαίος έλεγχος backup  

Εργαλεία υποστήριξης για την ένταξη στο 
νέο Μισθολόγιο συμφώνα με το Ν.4354/2015 

 

Υπηρεσίες Πληροφορικής  

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ    

Φ.Π.Α. 23%  

ΣΥΝΟΛΟ (με ΦΠΑ)   
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