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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Ζάκυνθος: 21/02/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Αριθ. Πρωτ.: 3986

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 114 / 2020
ΘΕΜΑ : Έγκριση των τευχών της μελέτης για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Αμοιβή
Ειδικών σε θέματα μηχανογράφησης 2020-2021»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Έχοντας υπ’ όψιν :
Τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 9 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
Τις διατάξεις της περ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016
Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
Τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 7 του Ν. 4412/2016
Την υπ’ αριθμό -4- /2020 μελέτη για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Αμοιβή Ειδικών σε
θέματα μηχανογράφησης 2020-2021»
6. Την υπ’ αριθμ. 3921/21-02-2020 Βεβαίωση της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
7. Την ανάγκη του Δήμου για την παροχή της υπηρεσίας αυτής
1.
2.
3.
4.
5.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμό -4- /2020 μελέτη για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο
«Αμοιβή Ειδικών σε θέματα μηχανογράφησης 2020-2021», όπως επισυνάπτεται και
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Νικήτας Αρετάκης

ΑΔΑ: ΩΔΓΚΩΡ1-ΤΜΩ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα : Προϋπολογισμού
Λογιστηρίου & Προμηθειών
Δ/νση : Πλατεία Διον. Σολωμού -1-,
Τ.Κ: 29100, Ζάκυνθος
Πληροφορίες : Ζ. Θεοδόση
Τηλ. : 2695361330-331-332
Fax : 2695361330

Ζάκυνθος : 20/02/2020

Τίτλος: Αμοιβή ειδικών σε θέματα
μηχανογράφησης 2020-2021
Προϋπολογισμός: 16.988,00 €
Κ.Α: 00.6117.003
Χρηματοδότηση : Ίδιοι Πόροι
Αριθ. Μελέτης: -4- /2020

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Παροχή υπηρεσιών για την:
«Αμοιβή Ειδικών σε θέματα μηχανογράφησης 2020-2021»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Τεχνική περιγραφή
2. Συγγραφή υποχρεώσεων
3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμό

ΑΔΑ: ΩΔΓΚΩΡ1-ΤΜΩ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα : Προϋπολογισμού
Λογιστηρίου & Προμηθειών
Δ/νση : Πλατεία Διον. Σολωμού -1-,
Τ.Κ: 29100, Ζάκυνθος
Πληροφορίες : Ζ. Θεοδόση.
Τηλ. : 2695361330-331-332
Fax : 2695361330

Ζάκυνθος : 20/02/2020

Τίτλος: Αμοιβή ειδικών σε
μηχανογράφησης 2020-2021
Προϋπολογισμός: 16.988,00 €
Κ.Α: 00.6117.003
Χρηματοδότηση : Ίδιοι Πόροι
Αριθ. Μελέτης: -4- /2020

Τεχνική Περιγραφή

θέματα

ΑΔΑ: ΩΔΓΚΩΡ1-ΤΜΩ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα : Προϋπολογισμού
Λογιστηρίου & Προμηθειών

Ζάκυνθος : 20/02/2020

Τίτλος: Αμοιβή ειδικών σε
μηχανογράφησης 2020-2021.
Προϋπολογισμός: 16.988,00 €
Κ.Α: 00.6117.003
Χρηματοδότηση : Ίδιοι Πόροι
Αριθ. Μελέτης: -4- /2020

Δ/νση : Πλατεία Διον. Σολωμού -1-,
Τ.Κ: 29100, Ζάκυνθος
Πληροφορίες : Ζ. Θεοδόση.
Τηλ. : 2695361330-331-332
Fax : 2695361330

θέματα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών Ειδικού –
Τεχνικού σε θέματα Μηχανογράφησης – Εγκατάστασης και παραμετροποίησης Λογισμικού σε
θέματα λειτουργικών ζητημάτων σε ηλεκτρονικά συστήματα του Δήμου & των Ενοτήτων
αυτού, καθώς και της συντήρησης των ηλεκτρονικών συστημάτων και θέματα δικτύων ομοίως
καθώς και παρακολούθησης της Δημοτικής Ιστοσελίδας και της υποστήριξης της διαδικασίας
απόκτησης ψηφιακών υπογραφών.
O Δήμος Ζακύνθου στα πλαίσια εφαρμογής του μηχανογραφικού συστήματος που
υποστηρίζει όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους δημότες, χρειάζεται την συνεχόμενη
παρακολούθηση της σωστής λειτουργίας του υπάρχοντος λογισμικού ως εξής:

Α.Α.

Είδος Παροχής Εργασιών

1.

συντήρηση των εγκατεστημένων δικτύων παροχής
ασύρματης σύνδεσης του διαδικτύου (Wi-Fi) Πόλης & Δ.Ε. .

2.

συντήρηση
εσωτερικού
δικτύου
των
δημοτικών
καταστημάτων του Δήμου Ζακύνθου & των Δημοτικών
Ενοτήτων
(παραμετροποίηση
τηλεφωνικού
δικτύου
σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου και προσθήκη νέων
χρηστών)

3.

άμεση επίλυση διαφόρων τεχνικών προβλημάτων σε Η/Υ
και εκτυπωτικά μηχανήματα, τα οποία έχουν την δυνατότητα
επίλυσης χωρίς την προμήθεια ή αντικατάσταση τεχνικών
μερών τους
Εγκατάσταση - παραμετροποίηση Λογισμικού.

4.

5.

6.

Παραμετροποίηση χρηστών στον κεντρικό server του
Δήμου
Ενημέρωση Ιστοσελίδας και Κοινωνικών Δικτύων του
Δήμου, σε ημερήσια βάση

Υποστήριξη
υπογραφών

της

διαδικασίας

απόκτησης

ψηφιακών

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα

ώρα

2.000
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Ο ανάδοχος θα πρέπει να προβαίνει σε συνεχείς ελέγχους σε όλα τα ανωτέρω και να
υποδεικνύει τυχόν προβλήματα που παρουσιάζονται καθώς και την συμβολή του όπου κριθεί
αναγκαίο.
ΖΑΚΥΝΘΟΣ 20/02/2020

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Η Υπάλληλος

Ζαχαρούλα Θεοδόση

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ντής Οικ. Υπηρεσιών

Κομιώτης Ιωάννης

ΑΔΑ: ΩΔΓΚΩΡ1-ΤΜΩ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα : Προϋπολογισμού
Λογιστηρίου & Προμηθειών

Ζάκυνθος : 20/02/2020

Δ/νση : Πλατεία Διον. Σολωμού -1-,
Τ.Κ: 29100, Ζάκυνθος
Πληροφορίες : Ζ. Θεοδόση
Τηλ. : 2695361330-331-332
Fax : 2695361330

Τίτλος: Αμοιβή ειδικών σε
μηχανογράφησης 2020-2021.
Προϋπολογισμός: 16.988,00 €
Κ.Α: 00.6117.003
Χρηματοδότηση : Ίδιοι Πόροι
Αριθ. Μελέτης: -4- /2020

Συγγραφή υποχρεώσεων

θέματα

ΑΔΑ: ΩΔΓΚΩΡ1-ΤΜΩ

Ζάκυνθος : 20/02/2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα : Προϋπολογισμού
Λογιστηρίου & Προμηθειών

Τίτλος: Αμοιβή ειδικών σε
μηχανογράφησης 2020-2021
Προϋπολογισμός: 16.988,00 €
Κ.Α: 00.6117.003
Χρηματοδότηση : Ίδιοι Πόροι
Αριθ. Μελέτης: -4- /2020

θέματα

Δ/νση : Πλατεία Διον. Σολωμού -1-,
Τ.Κ: 29100, Ζάκυνθος
Πληροφορίες : Ζ. Θεοδόση
Τηλ. : 2695361330-331-332
Fax : 2695361330

ΣΥΓΓΡΑΦΗ
ο

Άρθρο 1 :

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Αντικείμενο συγγραφής

Η ανάθεση αφορά την παροχή Υπηρεσίας για την : «Αμοιβή Ειδικών σε θέματα
μηχανογράφησης 2020-2021» και συγκεκριμένα «Υπηρεσίες Ειδικού Μηχανογράφησης και
Συντήρησης Δικτύων Δήμου για το 2020-2021».
ο

Άρθρο 2 :

Ισχύουσες διατάξεις

Η διενέργεια της απευθείας ανάθεσης και η εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας
υπάγεται στις διατάξεις:
Του Ν. 4412 / 2016 ( ΦΕΚ 147 / 8-8-2016 ) « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και
Υπηρεσιών ( προσαρμογή στις Οδηγίες 2014 / 24 / ΕΕ και 2014 / 25 / ΕΕ ) .
Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
Του N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.
Του N. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010) : Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
Tου Ν. 4013 (ΦΕΚ204 Α/15-9-2011) Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση
του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις και τον Ν.4072/12 (ΦΕΚ86Α) Τροποποίηση.
Των άρθρων 203 και 205 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133α/18)
ο

Άρθρο 3 :

Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι :
α) Το Συμφωνητικό
β) Η Απόφαση του Αρμοδίου Οργάνου
γ) Η τεχνική περιγραφή.
δ) Η συγγραφή υποχρεώσεων.
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ε) Ο Ενδεικτικός προϋπολογισμός
στ) Η προσφορά του ανάδοχου
ο
Άρθρο 4 : Προϋπολογισμός και τρόπος εκτέλεσης
Ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας « Αμοιβή Ειδικών σε θέματα μηχανογράφησης»
ανέρχεται στο ποσό των 16.988,00 € (δεκαέξι χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ)
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
Η εκτέλεση των παραπάνω υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση
από τον Δήμαρχο και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
τιμή προσφοράς
ο

Άρθρο 5 :

Χρόνος εκτέλεσης εργασίας

Η εργασία – παροχή της υπηρεσίας Ειδικού Μηχανογράφησης και Συντήρησης Δικτύων
Δήμου 2020-2021, θα έχει διάρκεια δώδεκα μηνών (ενός έτους) αρχομένης από την
ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.
ο

Άρθρο 6 : Σύμβαση
Ο ανάδοχος της υπηρεσίας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος της
απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 316 του Ν 4412 / 2016 , είναι υποχρεωμένος να
προσέλθει προς υπογραφή της σχετικής σύμβασης εντός χρονικού διαστήματος 20 ημερών
από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
ο

Άρθρο 7 :

Ποινικές ρήτρες – έκπτωση του αναδόχου

Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να
υπογράψει τη σχετική σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που
έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, σύμφωνα με τα
ισχύοντα στα άρθρα 203 και 105 του Ν. 4412 / 2016 . Επίσης είναι δυνατόν να του
επιβληθούν ποινικές ρήτρες αν εμπέσει σε κάποια από τις περιπτώσεις του άρθρου 218 του
Ν. 4412 / 2016.
ο

Άρθρο 8 :

Υποχρεώσεις του εντολοδόχου

Να εκτελέσει με τεχνικά άρτιο τρόπο την υπηρεσία και εντός του προβλεπόμενου
χρονοδιαγράμματος.
ο

Άρθρο 9 :

Υποχρεώσεις του εντολέα

Να παράσχει κάθε διευκόλυνση στον εντολοδόχο για την έγκαιρη και άρτια εκτέλεση
της υπηρεσίας.
ο

Άρθρο 10 :

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.ά. 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.
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Ο όρος περί ανωτέρας
προσαρμοζόμενος ανάλογα.
ο

Άρθρο 11 :

βίας

εφαρμόζεται

ανάλογα

και

για

τον

εντολέα

Αναθεώρηση τιμών

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

Άρθρο 12 :

Παρακολούθηση της σύμβασης

Σύμφωνα με το άρθρο 216 του Ν. 4412/2016 ως επόπτης και συντονιστής της υπηρεσίας
αυτής ορίζεται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών , ο οποίος και θα
εκδίδει σχετική βεβαίωση κάθε μήνα.
ο

Άρθρο 13 :

Τρόπος πληρωμής

Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται
σε 16.988,00 € ευρώ (δεκαέξι χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ),
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
Η αμοιβή θα καταβάλλεται τμηματικά με την ολοκλήρωση των εργασιών – παροχής
υπηρεσιών του Ειδικού Μηχανογράφησης και Συντήρησης Δικτύων Δήμου 2020-2021 ανά
μήνα και αφού προηγηθεί η έκδοση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της εργασίας από την
αρμόδια επιτροπή.
Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και
βάρη.
Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και
παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος της εντολής.
ο

Άρθρο 14 :

Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Η πληρωμή θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία.
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 σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
ο

Άρθρο 15 :

Επίλυση διαφορών

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016.

ΖΑΚΥΝΘΟΣ 20/02/2020

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Υπάλληλος

Ο Δ/ντής Οικ. Υπηρεσιών

Ζαχαρούλα Θεοδόση

Κομιώτης Ιωάννης

ΑΔΑ: ΩΔΓΚΩΡ1-ΤΜΩ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα : Προϋπολογισμού
Λογιστηρίου & Προμηθειών
Δ/νση : Πλατεία Διον. Σολωμού -1-,
Τ.Κ: 29100, Ζάκυνθος
Πληροφορίες : Ζ. Θεοδόση
Τηλ. : 2695361330-331-332
Fax : 2695361330

Ζάκυνθος : 20/02/2019

Τίτλος: Αμοιβή ειδικών σε
μηχανογράφησης 2020-2021
Προϋπολογισμός: 16.988,00 €
Κ.Α: 00.6117.003
Χρηματοδότηση : Ίδιοι Πόροι
Αριθ. Μελέτης: -4- /2019

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

θέματα

ΑΔΑ: ΩΔΓΚΩΡ1-ΤΜΩ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα : Προϋπολογισμού
Λογιστηρίου & Προμηθειών

Ζάκυνθος : 20/02/2019

Δ/νση : Πλατεία Διον. Σολωμού -1-,
Τ.Κ: 29100, Ζάκυνθος
Πληροφορίες : Ζ. Θεοδόση
Τηλ. : 2695361330-331-332
Fax : 2695361330

Τίτλος: Αμοιβή ειδικών σε
μηχανογράφησης 2020-2021
Προϋπολογισμός: 16.988,00 €
Κ.Α: 00.6117.003
Χρηματοδότηση : Ίδιοι Πόροι
Αριθ. Μελέτης: -4- /2019

θέματα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α.Α.

Είδος Παροχής Εργασιών

1.

συντήρηση των εγκατεστημένων δικτύων
παροχής ασύρματης σύνδεσης του διαδικτύου
(Wi-Fi) Πόλης & Δ.Ε. .

2.

συντήρηση εσωτερικού δικτύου των δημοτικών
καταστημάτων του Δήμου Ζακύνθου & των
Δημοτικών
Ενοτήτων
(παραμετροποίηση
τηλεφωνικού δικτύου σύμφωνα με τις ανάγκες
του Δήμου και προσθήκη νέων χρηστών)

3.

άμεση
επίλυση
διαφόρων
τεχνικών
προβλημάτων σε Η/Υ και εκτυπωτικά
μηχανήματα, τα οποία έχουν την δυνατότητα
επίλυσης
χωρίς
την
προμήθεια
ή
αντικατάσταση τεχνικών μερών τους

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή
Μονάδος

Σύνολο

ώρα

2.000

6,85 €

13.700,00 €

Εγκατάσταση - παραμετροποίηση Λογισμικού.

4.

Παραμετροποίηση
server του Δήμου

χρηστών

στον κεντρικό

5.

Ενημέρωση Ιστοσελίδας και Κοινωνικών
Δικτύων του Δήμου, σε ημερήσια βάση

6.

Υποστήριξη της διαδικασίας
ψηφιακών υπογραφών

απόκτησης

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 24%
Φ.Π.Α. 24%
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24%

13.700,00 €
3.288,00 €
16.988,00 €

ΑΔΑ: ΩΔΓΚΩΡ1-ΤΜΩ

Η αναφερόμενη τιμή μορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε η Υπηρεσία στις
τρέχουσες τιμές σε αντίστοιχη παροχή υπηρεσίας.

ΖΑΚΥΝΘΟΣ 20-02-2020

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Η Υπάλληλος

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ντής Οικ. Υπηρεσιών

Κομιώτης Ιωάννης
Ζαχαρούλα Θεοδόση

