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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση , τεχνική 
υποστήριξη και αναβάθμιση των υπαρχόντων εφαρμογών λογισμικού του Δήμου μας. Οι 
εφαρμογές πληροφορικής οι οποίες πρέπει να καλυφθούν είναι οι  εξής :    
 

Πρόγραμμα Διαχ. Οικονομικού (13 άδειες χρήσης)  1  

Πρόγραμμα Διαχείρισης Δημοτολογίου (7 άδειες χρήσης)  1  

Πρόγραμμα Διαχ. Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου 
(Web) (3 άδειες χρήσης)  

  

 

1 

Πρόγραμμα Διαχ/σης Ανθρ/νων Πόρων-Μισθοδοσία (3 
άδειες χρήσης)  

1 

Πρόγραμμα Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (2 άδειες χρήσης)  1 

Πρόγραμμα Διαχ/σης Ανθρ/νων Πόρων-Διαχ. Προσωπικού 
(3 άδειες χρήσης)  

1 

Πρόγραμμα Διαχείρισης ΤΑΠ (2 άδειες χρήσης) 1 

Πρόγραμμα Διαχείρισης Δημοτικού φόρου (2 άδειες 
χρήσης) 

1 

Πρόγραμμα Διαχείρισης Οχημάτων (1 άδεια χρήσης) 1 

Πρόγραμμα Διαχείρισης Έργων (1 άδεια χρήσης) 1 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 

Οι παροχές και οι υπηρεσίες που συμπεριλαμβάνονται στις συμβάσεις, περιλαμβάνουν δύο 
ομάδες υπηρεσιών: α) Την παροχή των νέων εκδόσεων (new releases) και β) Το Support, 
δηλαδή την πρόσβαση στις υπηρεσίες του γραφείου υποστήριξης (Help DESK).  



Αναλυτικότερα : 
 

 Τηλεφωνική υποστήριξη των χρηστών για τη διασφάλιση της  απρόσκοπτης, 
αποτελεσματικότερης και πληρέστερης χρήσης των συστημάτων. Παροχή 
διευκρινίσεων και τεχνικών πληροφοριών για την επίλυση συγκεκριμένων αποριών ή 
προβλημάτων (δε συμπεριλαμβάνεται τηλεφωνική εκπαίδευση). 

 Συλλογή, αξιολόγηση, κοστολόγηση και προώθηση των αιτημάτων για βελτιώσεις και 
πρόσθετες λειτουργικότητες των εφαρμογών, όπως επίσης και των αιτημάτων  για 
παροχή πρόσθετων υπηρεσιών  πληροφορικής, όπως π.χ: Πρόσθετη εκπαίδευση, 
συμβουλευτικές υπηρεσίες,  υποστήριξη μέσω διαδικτύου για αποκατάσταση 
βλαβών ή διόρθωση προβληματικών εγγραφών, κλπ. 

 Ηλεκτρονική υποστήριξη μέσω του διαδικτύου με επιμέρους υπηρεσίες όπως: Η 
επικοινωνία, η κατάθεση αιτημάτων, απόψεων, προτάσεων αποριών και ερωτήσεων, 
η πρόσβαση στο αρχείο συχνών ερωτήσεων (FAQs), η λήψη των  αναβαθμίσεων των 
εφαρμογών (Updates), η λήψη των ηλεκτρονικών αντιτύπων των εγχειριδίων 
(Manuals), η λήψη βοηθητικών προγραμμάτων, κλπ.  

 Παραγωγή και δωρεάν διάθεση, νέων εκδόσεων (τουλάχιστον μία ανά έτος), 
σύμφωνα με τις εξελίξεις, τις υποδείξεις των χρηστών και τις ανάγκες και τις 
προτάσεις για βελτιωμένη λειτουργία. 

 Παραγωγή και δωρεάν διάθεση, νέων εκδόσεων κάθε φορά που θα υπάρξει λόγος 
προσαρμογής στο θεσμικό πλαίσιο το οποίο διέπει τη λειτουργία των εφαρμογών.  

 Διασφάλιση της καλής λειτουργίας του λογισμικού με  αποκατάσταση πιθανών 
ανωμαλιών λειτουργίας και αποκατάσταση κάθε αποδεδειγμένης βλάβης. 

 Ενημέρωση των εγχειριδίων χρήσης με τις αλλαγές και τις αναβαθμίσεις που 
συμπεριλαμβάνονται στις νέες εκδόσεις. Δωρεάν παράδοση των αντιτύπων στους 
πελάτες, σε ηλεκτρονική μορφή. 

 Διάθεση μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής υποστήριξης στον ιστοχώρο , των νέων 
εκδόσεων των εφαρμογών, των ενημερωμένων αντιγράφων των εγχειριδίων, κλπ.   

 Να παρέχει στις υπηρεσίες του Δήμου  δωρεάν τις νέες εκδόσεις των εφαρμογών. 

 Να υποστηρίξει τηλεφωνικά στις υπηρεσίες του Δήμου  , όσον αφορά τεχνικές 
πληροφορίες ή απορίες για αποτελεσματικότερη και πληρέστερη χρήση των 
προγραμμάτων κάθε εργάσιμη ημέρα (Δευτέρα έως Παρασκευή) από της 8:30πμ. 
έως και της 16:00μμ.  

 Να αποκαθιστά δωρεάν κάθε αποδεδειγμένη βλάβη παρουσιαστεί στα 
προγράμματα. 

 Να παρέχει στις υπηρεσίες του Δήμου  τις υπηρεσίες πληροφορικής που θα τις 
ζητηθούν, εκπαίδευσης, συμβουλευτικές κλπ.  

 Να παρέχει απομακρυσμένη υποστήριξη (μέσω Web), στις υπηρεσίες του Δήμου  για 
εργασίες αποκατάστασης βλαβών, διόρθωσης προβληματικών εγγραφών κλπ. Για το 
λόγο αυτό ο Δήμος  είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίζει τις απαιτούμενες 
τηλεπικοινωνιακές διατάξεις και συσκευές. Τα τέλη του τηλεπικοινωνιακού φορέα 
βαρύνουν τον Δήμο . 

 Να παρέχει στις υπηρεσίες του Δήμου  , το δικαίωμα πρόσβασης στην 
ηλεκτρονική υποστήριξη μέσω του διαδικτύου. 

 Να παρέχει προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση των υπηρεσιών του Δήμου  της , 
σε σχέση με άλλους πελάτες που δεν καλύπτονται από ανάλογη σύμβαση. 

 Να τηρεί εχεμύθεια και το σεβασμό για τη διαφύλαξη των μυστικών που 
πιθανώς περιήλθαν εν γνώσει  της  κατά τη συνεργασία της με τον ΔΗΜΟ . 

 Η συντήρηση του λογισμικού λαμβάνει χώρα με την εφαρμογή των πλέον 
σύγχρονων και γενικά αποδεκτών αρχών της επιστήμης της πληροφορικής, με την 
οποία διασφαλίζεται η άρση των ελαττωμάτων και η διατήρηση της ομαλής 



λειτουργίας του λογισμικού. Για την πραγματοποίηση των εργασιών συντήρησης ο 
ανάδοχος θα  χρησιμοποιεί το ειδικά επιλεγμένο για το σκοπό αυτό προσωπικό, 
πέραν τούτου δε, μπορεί να χρησιμοποιεί και εξουσιοδοτημένους από αυτήν 
τεχνικούς . 

 
Το κόστος των παραπάνω εργασιών προϋπολογίζεται στο ποσό των 24.600,00 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) και θα το καλύψει ο Δήμος Αλμωπίας  από 
ιδίους πόρους σε βάρος του ΚΑ 10-6266.0001 «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού» στον 
οποίο έχει εγγραφεί ποσό 24.600,00 ευρώ. 
 
Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα: 
1.Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν.3463/06 , όπως προστέθηκε με την παρ. 13 
του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ.1 
του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 
2.Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120 
3.Τις διατάξεις του άρθρου 130 του Ν. 4270/2014 ( πρώην άρθρο 80 του ν. 2362/1995, το 
όριο του ποσού αναπροσαρμόστηκε με την 2/59649/0026/17.10.2001 Απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών ( ΦΕΚ 1427Β΄) κατά το οποίο η σύναψη σύμβασης είναι 
υποχρεωτική εάν η αξίας της προμήθειας ανέρχεται σε ποσό άνω των 2.500,00 ευρώ. Οι 
ανωτέρω διατάξεις αφορούν και τους ΟΤΑ βλ. Ελ. Συν. Πράξη 405/2009 Τμ.7. 
4.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 
 

Η  σχετική πίστωση  θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.10.6266.0001 του προϋπολογισμού  έτους 
2017. 
 
 

Αριδαία   15 Μαΐου  2017 Αριδαία  15 Μαΐου  2017 Αριδαία  15 Μαΐου  2017 

 

         Η συντάξασα 

 

Ελέγθηκε 

Η Προϊσταμένη του 
Οικονομικού Τμήματος 

 

Θεωρήθηκε  

Η Δ/ντρια Οικονομικών 
Υπηρεσιών 

 Πορτοκάλη Βασιλική Αρουτζίδου Μαρτίνα Επιγαρίδου Σοφία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Β. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛOΓΙΣΜΟΣ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
 

Είδος 
εργασιών 

Μονάδα 
μέτρησης 
/είδος 

Ποσότητα Τιμή μονάδας  Δαπάνη 

Συντήρηση 
εφαρμογών 
λογισμικού 

Υπηρεσία 1 19.838,71 19.838,71 

   ΦΠΑ 24% 4.761,29 

   ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

24.600,00 
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Γ. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 1° 
Αντικείμενο συγγραφής 
α)Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά τη Συντήρηση - Υποστήριξη των Εφαρμογών 
των  Υπηρεσιών Του Δήμου  από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τις 25-5-2018. 
β) Προϋπολογισθείσα δαπάνη 24.600,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 24%. 
ΑΡΘΡΟ 2° 
Ισχύουσες διατάξεις 
1.Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν.3463/06 , όπως προστέθηκε με την παρ. 13 
του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 
του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 
2.Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120 
3.Τις διατάξεις του άρθρου 130 του Ν. 4270/2014 ( πρώην άρθρο 80 του ν. 2362/1995, το 
όριο του ποσού αναπροσαρμόστηκε με την 2/59649/0026/17.10.2001 Απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών ( ΦΕΚ 1427Β΄) κατά το οποίο η σύναψη σύμβασης είναι 
υποχρεωτική εάν η αξίας της προμήθειας ανέρχεται σε ποσό άνω των 2.500,00 ευρώ. Οι 
ανωτέρω διατάξεις αφορούν και τους ΟΤΑ βλ. Ελ. Συν. Πράξη 405/2009 Τμ.7. 
4.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 
ΑΡΘΡΟ 3° 
Συμβατικά στοιχεία 
Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης κατά σειρά είναι: α) Η Τεχνική έκθεση , β) 
Προϋπολογισμός - τιμολόγιο, γ) Συγγραφή υποχρεώσεων 
ΑΡΘΡΟ 4° 
Χρόνος εκτέλεσης του έργου 
Από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μέχρι τις 25-5-2018. 
Άρθρο 5ο : 
Υποχρεώσεις του εντολοδόχου 
Είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί τις οδηγίες και υποδείξεις του Δήμου, όσο αφορά την 
εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας. 
Άρθρο 6ο : 
Ποινική ρήτρα 
Σε περίπτωση που ο εντολοδόχος δεν είναι συνεπής προς τις υποχρεώσεις του (εκτός από 
την περίπτωση ανωτέρας βίας όπως ορίζεται στο άρθρο 8ο της παρούσης), όπως αυτές θα 
αναφέρονται στη σύμβαση, ο Δήμος δικαιούται να ασκήσει όλα τα δικαιώματα που 
προβλέπονται από τα άρθρα 681 και επόμενα του Αστικού Κώδικα (να καταγγείλει την 
σύμβαση). Ως ποινική ρήτρα για το λόγο αυτό ορίζεται ποσό διπλάσιο της αξίας της 
σύμβασης 
Άρθρο 7ο : 
Υποχρεώσεις του εντολέα (Δήμου) 
Είναι υποχρεωμένος να πιστοποιεί την πρόοδο και την καλή εκτέλεση των εργασιών από 
την αρμόδια υπηρεσία. 
Άρθρο 8ο : 
Ανωτέρα βία 
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να 
προβλεφθεί έστω και εάν 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 ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι 



ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του 
προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος 
ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να 
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις 
συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. 
Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος 
ανάλογα. 
 
Άρθρο 9ο : 
Αναθεώρηση τιμών 
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά 
παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες . 
 
Άρθρο 10ο : 
Τρόπος πληρωμής 
Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε 
24.600,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, μείον το ποσοστό έκπτωσης επί του 
ποσού αυτού, για το διάστημα ισχύος της εντολής. 
Η τιμολόγηση της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί σε τέσσερις (4) δόσεις με την έκδοση 
αντίστοιχων τιμολογίων. 
Άρθρο 11ο : 
Κρατήσεις 
Ο εντολοδόχος 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 κατά την ημέρα της δημοπρασίας. 
Άρθρο 12ο : 
Επίλυση διαφορών 
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα 

με τις ισχύουσες διατάξεις.__ 

Η  σχετική πίστωση  θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.10.6266.0001 του προϋπολογισμού  έτους 
2017.  
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