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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
Η τεχνική έκθεση αυτή συντάσσεται µε σκοπό την ανάθεση εργασιών συντήρησης 

μηχανογραφικών εφαρμογών που είναι εγκατεστημένες στις Υπηρεσίες του Δημοτικού Οργανισμού 

Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας του Δήμου Χανίων και την επιτόπια υποστήριξη από εξειδικευμένο 

τεχνικό των ανωτέρω προγραμμάτων. 

 

1. Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού 
 

Οι παρακάτω εφαρμογές χρήζουν συχνά προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης, όπως    

επίσης και αναβάθμισης – επέκτασης και ομαδοποιούνται θεματικά όπως κατωτέρω: 

1) Οικονομική Υπηρεσία Λογιστήριο 

2) Οικονομική Υπηρεσία Ταμείο 

3) Μισθοδοσία – Βασικό Αναδρομικά και Web services Μισθοδοσίας 

4) Γραφείο Προσωπικού 

5) ΑΠΔ Μισθοδοσίας 

6) Διπλογραφικό 

7) Αποθήκη 

8) Σύνδεση Οικονομικής Μισθοδοσίας 

9) Θέσεις εργασίας για την Αποθήκη 14 

10) Θέσεις εργασίας για οικ. Υπηρεσία 3 

11) Web services Μισθοδοσίας 

12) Μισθοδοσία ΕΑΠ 

13) Μισθοδοσία ΔΑΥΚ 

 

Ο ανάδοχος θα πρέπει, χωρίς πρόσθετη αμοιβή να αποστέλλει τις ενημερωμένες εκδόσεις του 

λογισμικού οι οποίες πρέπει να ανταποκρίνονται πάντα στις επιταγές της κείμενης νομοθεσίας, ή 

εναλλακτικά να δώσει πρόσβαση σε εξυπηρετητή FTP από όπου θα μπορεί να κατεβάζει τις νεότερες 

εκδόσεις ο Οργανισμός (αφού ενημερωθεί τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονικό μήνυμα για την ύπαρξη 

νεότερης έκδοσης). Σε περίπτωση που μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης δεν 

λειτουργήσει η ΕΦΑΡΜΟΓΗ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία, ο αφετέρου 

συμβαλλόμενος έχει την υποχρέωση άμεσα να προβεί σε remote ή επιτόπιο έλεγχο της ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

και επίλυσης του προβλήματος, χωρίς επιπλέον χρέωση του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. εντός το πολύ 48 ωρών. Σε 

περίπτωση που ο αφετέρου συμβαλλόμενος δεν έχει δώσει πρόσβαση σε εξυπηρετητή FTP ο οποίος να 

περιέχει όλες τις τελευταίες εκδόσεις των εφαρμογών, ή δεν αποστείλει άμεσα τις νέες εκδόσεις ή δεν 

τις αποστείλει ολωσδιόλου, ή δεν ανταποκριθεί σε περίπτωση δυσλειτουργίας της εφαρμογής μετά 

από ενημέρωση νέας έκδοσης, λόγω δικής της υπαιτιότητας, ο ΔΟΚΟΙΠΠ έχει το δικαίωμα να ζητήσει 

τη μείωση του τιμήματος της παρούσας στο προσήκον για το λόγο αυτό μέτρο. 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παρέχει προληπτική συντήρηση. Ως προληπτική 

συντήρηση ορίζεται το σύνολο των εργασιών που αποσκοπούν στην πρόληψη προβλημάτων και στην 

βελτίωση λειτουργίας των ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής ορθή 

λειτουργία τους, όπως αυτή έχει προδιαγραφεί και συμφωνηθεί. Δεν περιλαμβάνει αλλαγές στην 



λειτουργικότητα των ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Περιλαμβάνει όμως περιοδικό απομακρυσμένο (μία 

φορά το εξάμηνο) έλεγχο της βάσης δεδομένων για σφάλματα και διαδικασίες συντήρησης όπως 

απαιτούνται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και συντήρησης του συστημικού λογισμικού (πχ 

συμπίεση βάσης δεδομένων), κατόπιν έγγραφης αιτήσεως του Οργανισμού. 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παρέχει Τεχνική Υποστήριξη. Ως τεχνική υποστήριξη 

ορίζεται η τηλεφωνική επέμβαση ή άλλη επικοινωνία και αποσκοπεί στην υποστήριξη της καθημερινής 

λειτουργίας των ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και παρέχεται στο εκπαιδευμένο προσωπικό του ΔΟΚΟΙΠΠ 

στις αντίστοιχες εφαρμογές. Αναλυτικότερα περιλαμβάνονται οι ακόλουθες υπηρεσίες υποστήριξης:  

i) Τηλεφωνική υποστήριξη του Οργανισμού από την αφετέρου συμβαλλομένη και δυνατότητα 

απευθείας επικοινωνίας με την εταιρία Alfaware, για την λήψη, καταγραφή και επίλυση προβλημάτων 

και περιλαμβάνει οπωσδήποτε τα παρακάτω:   

 Υπηρεσίες Υποστήριξης χρηστών σχετικές με την επίλυση αποριών που προκύπτουν 

κατά την εκτέλεση των προγραμμάτων.   

 Οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο θα εκτελούνται διάφορες εργασίες.  

 Οδηγίες για την ορθή χρήση των προγραμμάτων σε μη έμπειρους χρήστες, έως 10 

λεπτά ανά υπόθεση. 

ii) Άμεση απομακρυσμένη υποστήριξη σε περίπτωση δυσλειτουργιών των εφαρμογών (εντός 

48 ωρών χρονοδιάγραμμα λύσης). Το πρόβλημα θα αναφέρεται τηλεφωνικώς ή εγγράφως στο Fax ή με 

αποστολή email στον αφετέρου συμβαλλόμενο, ώστε να λυθεί το πρόβλημα με δικές της οδηγίες ή 

παρέμβαση. Σε περίπτωση που ο αφετέρου συμβαλλόμενος δεν ανταποκριθεί προσηκόντως για το 

πρόβλημα ο ΔΟΚΟΙΠΠ έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη μείωση του τιμήματος της παρούσας στο 

προσήκον για το λόγο αυτό μέτρο. Το ωράριο Υποστήριξης ορίζεται, Δευτέρα έως Παρασκευή 07.30-

15.30. Στις υποχρεώσεις της αφετέρου συμβαλλομένη δεν περιλαμβάνονται εργασίες back-up και 

Restore. 

Η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη από την κατασκευάστρια του 

λογισμικού  εταιρεία Alfaware A.E. και να ασκεί υπηρεσίες συντήρησης του λογισμικού αυτού. 

Ο χρόνος παράδοσης των εργασιών θα γίνεται από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα 

έτος. 

 

α/α Περιγραφή Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσότητα Τιμή ανά 
μονάδα 

μέτρησης χωρίς 
ΦΠΑ 

Συνολική Τιμή 
χωρίς ΦΠΑ 

1 Οικονομική Υπηρεσία 

Λογιστήριο 

Υπηρεσία 1 400,00 400,00 

2 Οικονομική Υπηρεσία Ταμείο Υπηρεσία 1 400,00 400,00 

3 Μισθοδοσία-Βασικό 

Αναδρομικά 

Υπηρεσία 1 500,00 500,00 

4 Γραφείο Προσωπικού Υπηρεσία 1 500,00 500,00 

5 ΑΠΔ Μισθοδοσίας Υπηρεσία 1 260,00 260,00 

6 Διπλογραφικό Υπηρεσία 1 500,00 500,00 

7 Αποθήκη Υπηρεσία 1 400,00 400,00 

8 Σύνδεση Οικονομικής 

Μισθοδοσίας  

Υπηρεσία 1 400,00 400,00 

9 Θέσεις εργασίας για την 

Αποθήκη 

Υπηρεσία 14 120,00 1.680,00 

10 Θέσεις εργασίας για Οικ. 

Υπηρεσία 

Υπηρεσία 3 150,00 450,00 

11 Web services Μισθοδοσίας Υπηρεσία 1 300,00 300,00 

12 Μισθοδοσία ΕΑΠ Υπηρεσία 1 400,00 400,00 

13 Μισθοδοσία ΔΑΥΚ Υπηρεσία 1 200,00 200,00 

 Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 6.390,00 

 ΦΠΑ 24% 1.533,60 

 Γενικό Σύνολο 7.923,60 

 



2. Υπηρεσίες επιτόπιας υποστήριξης – εκπαίδευσης/παραμετροποίησης 
 

Για τις παραπάνω εφαρμογές απαιτεί τεχνική υποστήριξη με επιτόπια εκπαίδευση του 

προσωπικού για την ορθή παραμετροποίηση των εφαρμογών. 

Οι εργασίες θα γίνονται στα γραφεία της Οικονομικής και Διοικητικής Υπηρεσίας του ΔΟΚΟΙΠΠ 

αλλά και σε άλλες δομές του και θα αποδεικνύονται με έντυπο παροχής υπηρεσιών του 

αντισυμβαλλόμενου, το οποίο θα εκδίδεται αμέσως μετά την παροχή του έργου και στο τέλος κάθε 

μήνα θα εκδίδεται από τον αντισυμβαλλόμενο το σχετικό τιμολόγιο για το σύνολο των εργασιών του 

συγκεκριμένου μήνα. 

Όλες οι υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης θα πρέπει να παρέχονται από εξειδικευμένους 

τεχνικούς του Αναδόχου πιστοποιημένους για την παροχή υπηρεσιών στα συντηρούμενα λογισμικά. 

Στην περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα λειτουργίας των εφαρμογών αμέσως μετά την 

υποστήριξή τους το οποίο δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας, ο ανάδοχος υποχρεούται να το 

επισκευάσει χωρίς επιπλέον χρέωση. Τα σχετικά πιστοποιητικά, της Κατασκευάστριας εταιρείας 

(ALFAWARE), που θα κατατεθούν από τον υποψήφιο Ανάδοχο, θα πρέπει να καλύπτουν όλες τις 

εφαρμογές της Κατασκευάστριας που είναι εγκατεστημένες στο Οργανισμό. 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για τις υπηρεσίες υποστήριξης ανέρχεται ανά ώρα και για 350 

ώρες στο ποσό των 19.530,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Ο χρόνος παράδοσης των εργασιών θα γίνεται από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα 

έτος. 

 

Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α. 10-6266.001 µε τίτλο «Συντήρηση Εφαρμογών 

λογισμικού» και 10-6117.001 με τίτλο «Αμοιβή Υποστήριξης συστήματος μηχανογραφικών 

εφαρμογών» του προϋπολογισμού έτους 2021-2022.  

 

 

 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Χανιά,    30/8/2021 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. 
  
 

 
 

ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 

 Χανιά,   30/8/2021 
 

Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
 
 

ΔΡΥΔΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 
 

 

 


