
                                                                                                 

                                                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 33338
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                            Αιγάλεω,   24/12/2018
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

            Α Π Ο Φ Α Σ Η  Αριθμ. 2863
           Ο  Δήμαρχος Αιγάλεω,

          
             Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2) Tις διατάξεις του Π.Δ 80/2016  ( ΦΕΚ Α΄145), που ρυθμίζει το καθεστώς της ανάληψης υποχρέωσης

από  τους  διατάκτες  και  το  Ν.  4412/2016  (ΦΕΚ  Α'  147),  περί  Δημοσίων  συμβάσεων  έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών.

3) Τις διατάξεις του Ν.4013/2011 
4) Του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 .
5) Την αναγκαιότητα για  « Συντήρηση S/W Διοικητικών υπηρεσιών έτους 2018 - 2019 ».
6) Την αριθμ. 65/27-11-2018 (με αριθμ Πρωτ. 30554/27-11-2018) , τεχνική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών

Υπηρεσιών (Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών), προϋπολογισμού 14.990,36 ευρώ
με το Φ.Π.Α 24%  .

7) Την με αριθμ. 2556/30576/27-11-2018, Απόφαση  Αντιδημάρχου που την εγκρίνει.
8) Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την αριθμ. 1454/30-

11-2018 (ΑΔΑ: 6609Ω6Ν-ΟΙΚ & ΑΔΑΜ: 18REQ004099502), απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του
Δημάρχου και με  αριθμό  καταχώρισης  404/29-11-2018 , στα λογιστικά βιβλία του Δήμου ,

9) Την  με  αριθμ.  Πρωτ.  31515/05-12-2018 πρόσκληση  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  (Τμήμα
Τεχνολογιών  Πληροφορικής  και  Επικοινωνιών) προς  τους  οικονομικούς  φορείς,  περί  υποβολής
προσφοράς.

10)Την  με  αριθμ.  Πρωτ.  31664/05-12-2018 μοναδική προσφορά,  της  επιχείρησης με  την  επωνυμία
“SINGULARLOGIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ” με δ.τ. “SINGULARLOGIC Α.Ε.” .

                        
                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α.Α. Αναθέτουμε την εκτέλεση  για «Συντήρηση  S/W Διοικητικών υπηρεσιών έτους 2018 - 2019» ,  όπως

ειδικότερα περιγράφεται στην αριθμ.  65/27-11-2018 (με αριθμ Πρωτ.  30554/27-11-2018)  , τεχνική έκθεση

της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών) , στην παρακάτω :

Εταιρεία με  την  επωνυμία  ««SINGULARLOGIC  SINGULARLOGIC  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  &  ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  &  ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»  με  δ.τ.με  δ.τ.  ««SINGULARLOGIC  SINGULARLOGIC  Α.Ε.Α.Ε.»» ,   ,  με  στοιχείαμε  στοιχεία

επικοινωνίας,  επικοινωνίας,  οοδός: Αχαΐας 3 & Τροιζηνίας,  πόλη: Ν. Κηφισιά , Τ.Κ.:  δός: Αχαΐας 3 & Τροιζηνίας,  πόλη: Ν. Κηφισιά , Τ.Κ.:  145 64145 64,, τηλ.: 2106266500 , ΑΦΜ : τηλ.: 2106266500 , ΑΦΜ :

997985169,  ΔΟΥ : 997985169,  ΔΟΥ : ΦΑΕ ΑθηνώνΦΑΕ Αθηνών,  συνολικής αξίας,  συνολικής αξίας  14.990,36 ευρώ   14.990,36 ευρώ (με το(με το ΦΠΑ  24 %) ΦΠΑ  24 %)    & ειδικότερα :& ειδικότερα :

ΑΔΑ: ΩΕΟ4Ω6Ν-ΕΙΔ



Α/
Α

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ
ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

(χωρίς Φ.Π.Α)

1

Ετήσια συντήρηση εφαρμογών:  Mητρώου αρρένων,
Ηλεκτρονικού πρωτόκολλου - διακίνησης εγγράφων
και αυτοματοποιημένης ανάρτησης στη διαύγεια

1.000,00 € 1 1.000,00 €

2
Ετήσια  συντήρηση  extra users >  5  για  το  ΟΠΣ
Genesis 

25,00 € 13 325,00 € 

3

Ετήσια  Συντήρηση ειδικής  διεπαφής  διασύνδεσης
του  πρωτοκόλλου  με  το  ειδικό  λογισμικό  της
διαδικτυακής  διαχείρισης  ευπαθών  κοινωνικών
ομάδων της Δ/νσης Κοινωνικής Υπηρεσίας

500,00 € 1 500,00 €

4
Ετήσια Συντήρηση λογισμικού για την οργάνωση και
διαχείριση νομικών υποθέσεων

450,00 € 1 450,00 €

5 Αγορά νέων αδειών χρήσης SQL 147,00 € 2 294,00 €

6

Υπηρεσίες εκπαίδευσης και  περιοδικές συναντήσεις
ελέγχου  πορείας  υλοποίησης,  ανάλυση  έργου,
υπηρεσίες  εγκατάστασης  εφαρμογών,  υλοποίηση
νέων αναφορών, εκπαίδευση key-users , καθορισμός
σεναρίων  επιβεβαίωσης  λειτουργίας  προς  τους
χρήστες,αρχική  υποστήριξη  χρηστών  After  Live
(διακίνησης)
 

 56.00 € 170 ώρες 9.520,00 €

     Σύνολο κατά την Μελέτη 12.089,00 € 

     Προστίθεται Φ.Π.Α 24%
2.901,36 €

Γενικό Σύνολο (ευρώ) 14.990,36 €

Ειδικότερα :                              

Αφορά την ανάθεση υπηρεσιών για τη «Συντήρηση S/W Διοικητικών υπηρεσιών» που έχει ως ιδιαιτερότητα 
το γεγονός  ότι τα συγκεκριμένα προγράμματα μπορούν να υποστηριχθούν μόνο από την εταιρεία που τα έχει
εκδόσει, και συγκεκριμένα: τη συντήρηση και υποστήριξη των υπαρχόντων λογισμικών συστημάτων των 
Διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου μας για το έτος 2018-2019 (λογισμικο διαχείρισης μητρώου αρρένων, 
ενιαίου λογισμικού πρωτοκόλλου-διακίνησης εγγράφων – αυτοματοποιημένης ανάρτησης στη διαύγεια 
καθώς και των 13 επιπλέον χρηστών πέραν των 5. Επιπλέον αφορά την συντήρηση μίας ειδικής διεπαφής 
διασύνδεσης του πρωτοκόλλου με το ειδικό λογισμικό της διαδικτυακής διαχείρισης ευπαθών κοινωνικών 

ΑΔΑ: ΩΕΟ4Ω6Ν-ΕΙΔ



ομάδων της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και του λογισμικού για την οργάνωση και διαχείριση νομικών 
υποθέσεων. Τέλος περιλαμβάνει και την αγορά 2 νέων αδειών χρήσης SQL αυτού). H παροχή υπηρεσιών 
συνίσταται σε εργασίες υποβοήθησης, εκπαίδευσης και τεχνικής συμβουλευτικής υποστήριξης των χειριστών
καθώς και υλοποίησης νέων αναφορών . Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης των παραπάνω υπηρεσιών 
ορίζεται για ένα έτος , με έναρξη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και ανάρτησης της στο 
ΚΗΜΔΗΣ .

Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως :

• Να παρέχει για το σύνολο των προγραμμάτων:
- Όλο το απαραίτητο προσωπικό που απαιτείται για την εκτέλεση  της υπηρεσίας «Συντήρηση S/W
Διοικητικών υπηρεσιών έτους 2018-2019 »  .
-  Να συνεργάζεται με τους αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου και να παρέχει κάθε πληροφορία που
θα του ζητηθεί για την εφαρμογή των όρων της Σύμβασης και την πορεία υλοποίησής της .
Επίσης να φροντίζει για:
α)  Συντήρηση ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής, ορθή λειτουργία τους.
β)  Διορθωτική συντήρηση για την αφαίρεση, αναίρεση αστοχιών ή ελαττωμάτων στις εφαρμογές.
γ)  Τεχνική υποστήριξη  είτε  με  φυσική παρουσία,  τηλεφωνική ή άλλη,  για  την καθημερινή,  ορθή
χρήση των προγραμμάτων(οδηγίες εκτέλεσης διάφορων εργασιών, επίλυση αποριών, προβλημάτων
κλπ.).
δ) Οι ώρες εκπαίδευσης και υποστήριξης χρηστών θα πιστοποιούνται με την υπογραφή του Διευθυντή
Διοικητικών Υπηρεσιών.

 Β Β.  Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους , στον  
προϋπολογισμό δαπανών του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η   οποία θα βαρύνει τον  
Κ.Α. 10.6266.009 και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.  

               
Γ.  Τέλος, η  πληρωμή των παραπάνω υπηρεσιών θα γίνει σε 3 τετράμηνα, το πρώτο με την υπογραφή της 
σύμβασης και τα επόμενα 2 κατά την διάρκεια της, μετά την προσκόμιση τιμολογίων. Επισημαίνεται ότι οι 
τιμές του συμβατικού Τιμολογίου (κατ’ αποκοπή τίμημα) είναι σταθερές σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των 
εργασιών και δεν υπόκεινται σε αναθεώρησή τους .Στο κατ’ αποκοπή τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι 
νόμιμες κρατήσεις .Ο Φ.Π.Α (24%) βαρύνει τον εργοδότη .  

      Εσωτερική διανομή

     1. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

     (Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας)

     2. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών                                                                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

     (Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής                                                            

      & Επικοινωνιών)                                                                                        ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ         

                                                                                                                  
                                                                     

 
                                                                                                                       

ΑΔΑ: ΩΕΟ4Ω6Ν-ΕΙΔ
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