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Τεχνική Έκθεση 

Υπηρεσίες συντήρησης  Λογισμικού (Software)  

 
    Η Παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την  συντήρηση των κατωτέρω 

εφαρμογών που χρησιμοποιεί η διοικητική - οικονομική υπηρεσία του ΝΠΔΔ 

του Δήμου Δοξάτου η οποία είναι απαραίτητη για την χρηστή λειτουργία 

καθόλον το έτος. 

Εφαρμογές  

α/α Περιγραφή 
01 Οικονομική - Ταμειακή Διαχείριση  
02 Πρωτόκολλο 
03 Μισθοδοσία – Διαχείριση Προσωπικού 
04 Εφαρμογή υποβολής ΑΠΔ 
05 Εφαρμογή υποβολής αρχείων Ενιαίας Αρχής Πληρωμών 
06 Εφαρμογή προγράμματος αποθήκης των Π.Σ. 

Στην συντήρηση των εφαρμογών περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 

• Την αρχική εγκατάσταση και παραμετροποίηση των εφαρμογών ώστε 

να καταστούν λειτουργικές σε σχέση με τις απαιτήσεις της διοικητικής-

οικονομικής υπηρεσίας του ΝΠΔΔ του Δήμου Δοξάτου. 

• Όλες οι βελτιώσεις και αναβαθμίσεις των προγραμμάτων που γίνονται με 

γνώμονα τις παρατηρήσεις της υπηρεσίας και με βάση τις διάφορες 

οικονομικές  και φορολογικές νομοθετικές ρυθμίσεις. 

• Τις Νέες εκδόσεις των εφαρμογών που στηρίζονται σε διάφορες 

βελτιώσεις που επιβάλλονται από τη συνεχή εξέλιξη των πραγμάτων. 

• Την τακτική επανεξέταση των μηχανογραφικών αναγκών της 

υπηρεσίας με στόχο τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του συστήματος του 

μέσα στα πλαίσια παραμετροποίησης των εφαρμογών. 

• Την κάθε μορφής υποστήριξη (τηλεφωνική, προσωπική) για την 

επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η υπηρεσία κατά τη 

διάρκεια της χρήσης του προγράμματος. 



• Την προνομιακή αντιμετώπιση σε ζητήματα επανεκπαίδευσης του 

προσωπικού, σε ότι αφορά τον χειρισμό του προγράμματος και γενικά σε 

οποιουδήποτε είδους SERVICE στη διάρκεια της σύμβασης. 

• Την χωρίς επιπλέον κόστος συντήρηση του εξοπλισμού που διαθέτει το 

Νομικό Πρόσωπο και που χρησιμοποιείται για την λειτουργία των ανωτέρω 

εφαρμογών λογισμικού. Επιπλέον την επισκευή του εν λόγω εξοπλισμού 

όταν η επισκευή αυτή δεν απαιτεί την προμήθεια ανταλλακτικών.  

•  

Ενδεικτικός προϋπολογισμός 
 
 Για υπηρεσίες 9 μηνών από Απρίλιο έως 31 Δεκέμβριου 2020 έως του ποσού 
4.920,00 ευρώ με το ΦΠΑ όπως κάτωθι: 
 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - 
SOFTWARE Εργατοώρες Τιμή 

μον Αξία ΦΠΑ ΚΟΣΤΟΣ 

Οικονομική Διαχείριση 
Αναβαθμίσεις - Προσθήκες 20     
Νέες Εκδόσεις 2     
Πρωτόκολλο  
Αναβαθμίσεις - Προσθήκες 10     
Νέες Εκδόσεις 2     
Μισθοδοσία-Διαχείριση Προσωπικού 
Αναβαθμίσεις - Προσθήκες 20     
Νέες Εκδόσεις 2     
Εφαρμογή υποβολής ΑΠΔ 
Αναβαθμίσεις - Προσθήκες 10     
Νέες Εκδόσεις 2     
Εφαρμογή υποβολής αρχείων Ενιαίας Αρχής Πληρωμών 
Αναβαθμίσεις - Προσθήκες 5     
Εφαρμογή προγράμματος αποθήκης των Π.Σ. 
Αναβαθμίσεις - Προσθήκες 5     
Νέες Εκδόσεις 2     

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ        

ΕΚΠΤΩΣΗ         
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ        

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ- ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
      
    Η παρούσα μελέτη αφορά την συντήρηση εφαρμογών λογισμικού του ΝΠΔΔ 

Δήμου Δοξάτου από τον Απρίλιο έως και τον Δεκέμβριο 2020 
    Η σχετική πίστωση έχει εγγραφεί στον Κ.Α. 15/6266.01 «Συντήρηση εφαρμογών 
λογισμικού", του προϋπολογισμού 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Δοξάτου με την ΑΑΥ 
21/2020. 



    Οι ανάδοχοι υποχρεούνται να παρέχουν τις υπηρεσίες στους μέγιστους χρόνους  
έτσι ώστε να μην παρεμποδιστεί η απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία της 
υπηρεσίας. 
Δεδομένου, ότι οι ώρες των υπηρεσιών στον προϋπολογισμό δεν παύουν να 
αποτελούν μια εκτίμηση (ο προϋπολογισμός είναι ενδεικτικός), αλλά και της 
στοχαστικής φύσης του αντικειμένου της παρούσης ανάθεσης που χαρακτηρίζεται 
από αδυναμία προσδιορισμού των χρονικών διαστημάτων των συντηρήσεων, από 
έκτακτες ή απρόβλεπτες βλάβες, από μεταβολή της συχνότητας εμφάνισης βλαβών 
των εφαρμογών κλπ., η κατά προσέγγιση προμέτρηση των απαιτουμένων 
εργατοωρών καθίσταται εξαιρετικά επισφαλής. Γι’ αυτό το λόγο, η Αναθέτουσα Αρχή 
διατηρεί το δικαίωμα να ζητά την αντικατάσταση ορισμένων υπηρεσιών  ανάλογα με 
τις πραγματικές ανάγκες και τις ιδιαίτερες συνθήκες χωρίς εννοείται υπέρβαση στον 
προϋπολογισμό της σύμβασης. 
   Η πληρωμή της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον ανάδοχο θα γίνεται 
τμηματικά όπως και οι παροχές  αυτών  σύμφωνα με τις ανάγκες έως τώρα του 
ΝΠΔΔ κατά προσέγγιση ανά μήνα και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται 
στο ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας(ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων 
διατάξεων, φόρους, τέλη, κρατήσειςπου θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας 
της προμήθειας. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θαγίνεται με την προσκόμιση 
των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τιςδιατάξεις 
του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού 
που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και 
την πληρωμή (άρθρο 200 παρ. 6 ν. 4412/2016). 
 
    Οι προσφορές γίνονται δεκτές με αποστολή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή 
ιδιοχείρως στο ΝΠΔΔ , και σε κλειστό φάκελο αν το επιθυμεί ο προμηθευτής. 
    Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με τη 
διαδικασία της απ’ευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Π.Δ. 
80/2016 (ΦΕΚ145/Α΄/05-08-2016) και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
147/Α/08-08-2016) και κατόπιν συλλογής οικονομικών προσφορών & με κριτήριο 
αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή. 
 
                                                                                                                               ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
      
           Η συντάξασα                                                                            Η Προϊστάμενη  οικ. υπηρεσίας                                      
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