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ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηελ 27ε Οθησβξίνπ 2020, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 11:30, κεηά
από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 38/2310-2020, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηειεδηάζθεςεο ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία
ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (33) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα
παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο:
1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 3]
Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, 4] Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 5] Ισάλλεο
Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 6] Υξήζηνο Κνξδάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο θαη 7]
Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο.
Οη θ.θ. Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο θαη Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθό
κέινο, εηζήιζαλ ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 1νπ εθηόο ηεο εκεξεζίαο
δηαηάμεσο ζέκαηνο (αξηζκόο απνθάζεσο 743/2020)
Ο θ. Υξήζηνο Κνξδάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε
θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 17νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο
761/2020).
Οη θ.θ. Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό
κέινο, Νηθόιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθό κέινο θαη Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο,
δελ κεηείραλ ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ θαη θιήζεθαλ.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξηάζεσο.
…………………………………………...…………………………………………………..
ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην αξηζ.(11) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «1)
Έγθξηζε ηεο δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε (ζύκβαζε θαη’
απνθιεηζηηθόηεηα), ζύκθσλα κε ην άξζξν 32 παξ.2 πεξηπη. β) ππνπεξ. ββ), γγ) ηνπ
Ν.4412/2016 θαη 2) Έγθξηζε ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ηεο αξηζ. 25/2020 κειέηεο ηεο Γ/λζεο
Πξνγξακκαηηζκνύ Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο, Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ
γηα ηελ «πληήξεζε, Σερληθή Τπνζηήξημε ησλ Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ ησλ
Γηνηθεηηθώλ, Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ έηνπο 2020-2021», CPV:
72267100-0, κε ζπλνιηθό πνζό αλάζεζεο 80.600,00 € (ζπκπεξ. ΦΠΑ 24%)», (ζρεηηθό ην
αξηζ. 14867/22-10-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ αλαπιεξσηή θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 14851/22-102020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Πξνγξακκαηηζκνύ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη
Μειεηώλ Έξγσλ Πξαζίλνπ, Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ –
Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ – Σκήκα Πξνκεζεηώλ θαη Γεκνπξαζηώλ), ε νπνία έρεη σο
εμήο: «Πξνο: - Σνλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο - ΘΔΜΑ:΄΄1. Έγθξηζε
δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε (ζύκβαζε θαη’
απνθιεηζηηθόηεηα), ζύκθσλα κε ην άξζξν 32 παξ.2 πεξηπη .β) ππνπεξ. ββ), γγ) ηνπ
Ν.4412/2016 & 2. Έγθξηζε ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ηεο 25/2020 κειέηεο ηεο Γ/λζεο
Πξνγξακκαηηζκνύ Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο, Σκήκα Πιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσληώλ γηα
ηελ «πληήξεζε, Σερληθή Τπνζηήξημε ησλ Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ ησλ Γηνηθεηηθώλ,
Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ έηνπο 2020-2021»,CPV: 72267100-0,κε
ζπλνιηθό πνζό αλάζεζεο 80.600,00€ (ζπκπεξ. ΦΠΑ 24)΄΄ - Λακβάλνληαο ππόςε: -*ην άξζξν
206 παξ.1 ηνπ Ν.4555/2018: «Γελ απαηηείηαη απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ γηα ηελ
εθθίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο έξγνπ, πξνκήζεηαο ή γεληθήο
ππεξεζίαο. […]» -*ην άξζξν72 ηνπ Ν.3852/2010, (ΦΔΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή
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ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο», όπσο
αληηθαηαζηάζεθε από ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.4623/2019 (ΦΔΚ134/Α΄/09,08,2019)
θαη όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 14 παξ.1 ηνπ Ν.4625/19 θαη κε ην λ.4674/20 άξζξν 10
παξ.4, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ 4623/19 θαη όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην
άξζξν 14 παξ.1 ηνπ Ν.4625/19 θαη κε ην λ.4674/20 άξζξν 10 παξ.4. -*ηελ παξ.2 ηνπ
άξζξνπ32 ηνπ Ν.4412/2016: «2.Η δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνύκελε
δεκνζίεπζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηώλ θαη
ππεξεζηώλ ζε νπνηαδήπνηε από ηηο θαησηέξσ πεξηπηώζεηο: […] β) εάλ ηα έξγα, ηα αγαζά ή νη
ππεξεζίεο κπνξνύλ λα παξαζρεζνύλ κόλνλ από έλαλ ζπγθεθξηκέλν νηθνλνκηθό θνξέα γηα
νπνηνλδήπνηε από ηνπο θαησηέξσ ιόγνπο: αα) ζηόρνο ηεο ζύκβαζεο είλαη ε δεκηνπξγία ή
απόθηεζε κνλαδηθνύ έξγνπ ηέρλεο ή θαιιηηερληθήο εθδήισζεο, ββ) απνπζία αληαγσληζκνύ
γηα ηερληθνύο ιόγνπο, γγ) πξνζηαζία απνθιεηζηηθώλ δηθαησκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
δηθαησκάησλ δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο. Οη εμαηξέζεηο πνπ νξίδνληαη ζηηο ππνπεξηπηώζεηο ββ'
θαη γγ' εθαξκόδνληαη κόλν εάλ δελ ππάξρεη εύινγε ελαιιαθηηθή ιύζε ή ππνθαηάζηαην θαη ε
απνπζία αληαγσληζκνύ δελ είλαη απνηέιεζκα ηερλεηνύ πεξηνξηζκνύ ησλ παξακέηξσλ ηεο
ζύκβαζεο» -*ην άξζξν 54 παξ.7 ηνπ Ν.4412/2016: «Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαζνξίδνληαη
θαη εγθξίλνληαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο ηεο ζύκβαζεο θαηά ην άξζξν 120
παξ.3» -*ηελ αξηζ. 25/2020 Μειέηε ηεο Γηεύζπλζεο Πξνγξακκαηηζκνύ Οξγάλσζεο &
Πιεξνθνξηθήο, Σκήκα Πιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσληώλ. -*Όηη απαηηνύληαη εξγαζίεο γηα ηελ
απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ κεραλνγξαθηθώλ εθαξκνγώλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηηο
Γηνηθεηηθέο θαη Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαη ζπγθεθξηκέλα: -*πληήξεζε
ησλ εθαξκνγώλ ινγηζκηθνύ (Δηήζηα Release) πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηηο Γηνηθεηηθέο,
Σερληθέο θαη Οηθνλνκηθέο ππεξεζίεο -*Γηακόξθσζε θαη παξακεηξνπνίεζε θαη αλάπηπμε
ινγηζκηθνύ πξνθεηκέλνπ νη ππάξρνπζεο εθαξκνγέο λα ιεηηνπξγνύλ ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο
ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ -*Σερληθή ππνζηήξημε θαη εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ
ηνπ Γήκνπ γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ησλ εγθαηεζηεκέλσλ εθαξκνγώλ ινγηζκηθνύ ζηηο
παξαπάλσ Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ -*Δπηηόπηα ππνζηήξημε, πνπ αθνξά ηελ παξνρή ππεξεζηώλ
επηηόπηαο ηερληθήο ππνζηήξημεο, ζπληήξεζεο, εθπαίδεπζεο θαη δηεθπεξαίσζεο ησλ αηηεκάησλ
ρξεζηώλ θαη δηαρεηξηζηώλ από ηνπηθό εθπξόζσπν ηνπ Αλαδόρνπ. -*Δθαξκνγέο: - 1.
Τπνζύζηεκα Γηαρείξηζεο Αλζξσπίλσλ Πόξσλ - 2. Τπνζύζηεκα Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ - 3.
Τπνζύζηεκα Γηνηθεηηθώλ Δθαξκνγώλ - 4. Τπνζύζηεκα Λνγηζηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο
Γηαρείξηζεο -*Όηη γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο εύξπζκεο θαη απξόζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ησλ
παξαπάλσ εθαξκνγώλ ζηηο αληίζηνηρεο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ (θεληξηθέο ππεξεζίεο
θαη απνθεληξσκέλεο ζηηο Γεκνηηθέο Δλόηεηεο) κε νξζό θαη απνηειεζκαηηθό ηξόπν, θξίλεηαη
αλαγθαίν, λα παξαζρεζνύλ ππνρξεσηηθά νη ππεξεζίεο απηέο από εμεηδηθεπκέλνπο,
εγθεθξηκέλνπο πξνγξακκαηηζηέο/αλαιπηέο θαη έκπεηξνπο ηερληθνύο ζπκβνύινπο σο πξνο ηηο
εθαξκνγέο ινγηζκηθνύ πνπ δηαζέηνπκε. -*Όηη νη ελ ιόγσ εθαξκνγέο απνθηήζεθαλ κε ηε λέα
αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη
ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξόγξακκα
Καιιηθξάηεο. Δίλαη απνθιεηζηηθά πξντόληα ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο “ΔΓΚΡΙΣΟ
GROUP - ΤΝΔΡΓΑΙΑ Α.Δ.” ε νπνία δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ζε
επίπεδν θώδηθα. Γηεπθξηλίδεηαη όηη ε εηαηξεία ΔΓΚΡΙΣΟ GROUP - ΤΝΔΡΓΑΙΑ Α.Δ.
είλαη ε εηαηξεία
πνπ ήδε ππνζηεξίδεη ηνλ Γήκν Παηξέσλ, θαηέρεη άξηζηα ηελ
ηερλνγλσζία ησλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ ηνπ θαη επηιακβάλεηαη ζε νπνηνδήπνηε
πξόβιεκα ή βιάβε παξνπζηαζηεί ζηηο δηνηθεηηθννηθνλνκηθέο εθαξκνγέο. -*Όηη ζηηο εξγαζίεο
ζπληήξεζεο πεξηιακβάλεηαη θαη ε ζπληήξεζε ησλ εθαξκνγώλ: α) Γηαρείξηζε Γηθαζηηθώλ
Τπνζέζεσλ, β) Φεθηαθώλ Τπεξεζηώλ Αηηεκάησλ Πνιηηώλ θαη Ηιεθηξνληθώλ
Πιεξσκώλ
από 23-7-2021 θαη 25-9-2021 αληίζηνηρα. -*Όηη ην ύςνο ηεο δαπάλεο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο
αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζην πνζό ησλ 80.600,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24%. -*Η
δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο ζα είλαη γηα έλα (1) έηνο. - Η ρξεκαηνδόηεζε πξνέξρεηαη από ίδηνπο
πόξνπο θαη ε δαπάλε ζα βαξύλεη ηνπο Κ.Α Δμόδσλ: 10-6266.00022«πληήξεζε Σερληθή
Τπνζηήξημε ησλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ ησλ Γηνηθεηηθώλ, Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ
ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ έηνπο 2020-2021»κε πνζό δέζκεπζεο 20.000,00 € γηα ην έηνο 2020 θαη
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60.600,00 € γηα ην έηνο 2021 (πνιπεηήο δέζκεπζε), κε αξηζ. ΑΑΤ: 1.940 Β κε (ΑΓΑ:
6Ξ1ΗΧΞΙ-0ΣΙ& ΑΓΑΜ: 20REQ007505211Δγθεθξηκέλν). - Παξαθαινύκε όπσο εγθξίλεηε: 1. Σελ δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε (ζύκβαζε θαη’
απνθιεηζηηθόηεηα), ζύκθσλα κε ην άξζξν 32 παξ.2 πεξηπη .β) ππνπεξ. ββ), γγ) ηνπ
Ν.4412/2016 κε ηελ εηαηξεία ΔΓΚΡΙΣΟ GROUP- ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΑΔ. – 2. Σηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο ηεο 25/2020 κειέηεο ηεο Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνύ Οξγάλσζεο &
Πιεξνθνξηθήο, γηα ηελ «πληήξεζε, Σερληθή Τπνζηήξημε ησλ Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ
ησλ Γηνηθεηηθώλ Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ έηνπο 2020-2021», CPV:
72267100-0, κε ζπλνιηθό πνζό αλάζεζεο 80.600,00 € (ζπκπεξ. ΦΠΑ 24%). - Ο
Αληηδήκαξρνο Πξνγξακκαηηζκνύ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Μειεηώλ Έξγσλ Πξαζίλνπ,
Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ, θ. Νηθόιανο Αζπξάγθαζνο».Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, έιαβε ππόςε ηελ εηζήγεζε ηνπ
αξκόδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ θαη ηελ αξηζ. 25/2020 κειέηε ηεο Γ/λζεο
Πξνγξακκαηηζκνύ, Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο, Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ
γηα ηελ «πληήξεζε, Σερληθή Τπνζηήξημε ησλ Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ ησλ
Γηνηθεηηθώλ, Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ έηνπο 2020-2021».
Με ηε δηεπθξίληζε όηη θαηά ηελ ςεθνθνξία ν θ. Ισάλλεο Σζηκπνύθεο δήισζε όηη
ςεθίδεη «ιεπθό», ζε ζπλδπαζκό κε ην άξζξν 77 ηνπ Ν. 4555/2018 ζύκθσλα κε ην νπνίν αλ
θάπνην κέινο αξλεζεί ςήθν ή δώζεη ιεπθή ςήθν, ινγίδεηαη σο παξόλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε,
κόλν γηα ην ζρεκαηηζκό ηεο απαξηίαο, ηόζν ε άξλεζε ςήθνπ, όζν θαη ε ιεπθή ςήθνο δελ
ππνινγίδνληαη ζηελ θαηακέηξεζε ζεηηθώλ θαη αξλεηηθώλ ςήθσλ, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή,
ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
(8 ζεηηθέο ςήθνη)

ύκθσλα κε:
1. Σν άξζξν 206 παξ.1 ηνπ Ν.4555/2018: «Γελ απαηηείηαη απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ
ζπκβνπιίνπ γηα ηελ εθθίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο έξγνπ,
πξνκήζεηαο ή γεληθήο ππεξεζίαο. […]»
2. Σν άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010 (Ν.4735/2020 άξζξν 40 παξ.1)
3. Σελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν.4412/2016: «2. Η δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε
ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο
έξγσλ, πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ ζε νπνηαδήπνηε από ηηο θαησηέξσ πεξηπηώζεηο:
[…] β) εάλ ηα έξγα, ηα αγαζά ή νη ππεξεζίεο κπνξνύλ λα παξαζρεζνύλ κόλνλ από έλαλ
ζπγθεθξηκέλν νηθνλνκηθό θνξέα γηα νπνηνλδήπνηε από ηνπο θαησηέξσ ιόγνπο: αα)
ζηόρνο ηεο ζύκβαζεο είλαη ε δεκηνπξγία ή απόθηεζε κνλαδηθνύ έξγνπ ηέρλεο ή
θαιιηηερληθήο εθδήισζεο, ββ) απνπζία αληαγσληζκνύ γηα ηερληθνύο ιόγνπο, γγ)
πξνζηαζία απνθιεηζηηθώλ δηθαησκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηθαησκάησλ
δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο. Οη εμαηξέζεηο πνπ νξίδνληαη ζηηο ππνπεξηπηώζεηο ββ' θαη γγ'
εθαξκόδνληαη κόλν εάλ δελ ππάξρεη εύινγε ελαιιαθηηθή ιύζε ή ππνθαηάζηαην θαη ε
απνπζία αληαγσληζκνύ δελ είλαη απνηέιεζκα ηερλεηνύ πεξηνξηζκνύ ησλ παξακέηξσλ
ηεο ζύκβαζεο»
4. Σν άξζξν 54 παξ.7 ηνπ Ν.4412/2016: «Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαζνξίδνληαη θαη
εγθξίλνληαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο ηεο ζύκβαζεο θαηά ην άξζξν
120 παξ.3»
θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηα θάησζη:
1. Σελ αξηζ. 25/2020 Μειέηε ηεο Γηεύζπλζεο Πξνγξακκαηηζκνύ Οξγάλσζεο &
Πιεξνθνξηθήο, Σκήκα Πιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσληώλ
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2. Γηα ηελ απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ κεραλνγξαθηθώλ εθαξκνγώλ πνπ είλαη
εγθαηεζηεκέλεο ζηηο Γηνηθεηηθέο θαη Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ,
απαηηνύληαη εξγαζίεο θαη ζπγθεθξηκέλα:
- πληήξεζε ησλ εθαξκνγώλ ινγηζκηθνύ (Δηήζηα Release) πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο
ζηηο Γηνηθεηηθέο, Σερληθέο θαη Οηθνλνκηθέο ππεξεζίεο
-Γηακόξθσζε θαη παξακεηξνπνίεζε θαη αλάπηπμε ινγηζκηθνύ πξνθεηκέλνπ νη
ππάξρνπζεο εθαξκνγέο λα ιεηηνπξγνύλ ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ
Γήκνπ Παηξέσλ
- Σερληθή ππνζηήξημε θαη εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ νξζή
ιεηηνπξγία ησλ εγθαηεζηεκέλσλ εθαξκνγώλ ινγηζκηθνύ ζηηο παξαπάλσ Τπεξεζίεο ηνπ
Γήκνπ
- Δπηηόπηα ππνζηήξημε, πνπ αθνξά ηελ παξνρή ππεξεζηώλ επηηόπηαο ηερληθήο
ππνζηήξημεο, ζπληήξεζεο, εθπαίδεπζεο θαη δηεθπεξαίσζεο ησλ αηηεκάησλ ρξεζηώλ
θαη δηαρεηξηζηώλ από ηνπηθό εθπξόζσπν ηνπ Αλαδόρνπ.
- Δθαξκνγέο:
1. Τπνζύζηεκα Γηαρείξηζεο Αλζξσπίλσλ Πόξσλ
2. Τπνζύζηεκα Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ
3. Τπνζύζηεκα Γηνηθεηηθώλ Δθαξκνγώλ
4. Τπνζύζηεκα Λνγηζηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο
3. Γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο εύξπζκεο θαη απξόζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ησλ παξαπάλσ
εθαξκνγώλ ζηηο αληίζηνηρεο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ (θεληξηθέο ππεξεζίεο θαη
απνθεληξσκέλεο ζηηο Γεκνηηθέο Δλόηεηεο) κε νξζό θαη απνηειεζκαηηθό ηξόπν,
θξίλεηαη αλαγθαίν, λα παξαζρεζνύλ ππνρξεσηηθά νη ππεξεζίεο απηέο από
εμεηδηθεπκέλνπο, εγθεθξηκέλνπο πξνγξακκαηηζηέο/αλαιπηέο θαη έκπεηξνπο ηερληθνύο
ζπκβνύινπο σο πξνο ηηο εθαξκνγέο ινγηζκηθνύ πνπ δηαζέηνπλ νη αλσηέξσ ππεξεζίεο
4. Οη ελ ιόγσ εθαξκνγέο απνθηήζεθαλ κε ηε λέα αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη
ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο. Δίλαη απνθιεηζηηθά
πξντόληα ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο “ΔΓΚΡΙΣΟ GROUP - ΤΝΔΡΓΑΙΑ Α.Δ.”
ε νπνία δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ζε επίπεδν θώδηθα.
Γηεπθξηλίδεηαη όηη ε εηαηξεία ΔΓΚΡΙΣΟ GROUP - ΤΝΔΡΓΑΙΑ Α.Δ. είλαη ε
εηαηξεία πνπ ήδε ππνζηεξίδεη ηνλ Γήκν Παηξέσλ, θαηέρεη άξηζηα ηελ ηερλνγλσζία ησλ
πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ ηνπ θαη επηιακβάλεηαη ζε νπνηνδήπνηε πξόβιεκα ή
βιάβε παξνπζηαζηεί ζηηο δηνηθεηηθννηθνλνκηθέο εθαξκνγέο
5. ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο πεξηιακβάλεηαη θαη ε ζπληήξεζε ησλ εθαξκνγώλ: α)
Γηαρείξηζε Γηθαζηηθώλ Τπνζέζεσλ, β) Φεθηαθώλ Τπεξεζηώλ Αηηεκάησλ Πνιηηώλ θαη
Ηιεθηξνληθώλ Πιεξσκώλ από 23-7-2021 θαη 25-9-2021 αληίζηνηρα
6. Σν ύςνο ηεο δαπάλεο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζην πνζό ησλ
80.600,00 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24%
7. Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο ζα είλαη γηα έλα (1) έηνο.
Η ρξεκαηνδόηεζε πξνέξρεηαη από ίδηνπο πόξνπο θαη ε δαπάλε ζα βαξύλεη ηνπο Κ.Α
Δμόδσλ:
10-6266.00022 «πληήξεζε Σερληθή Τπνζηήξημε ησλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ
ησλ Γηνηθεηηθώλ, Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ έηνπο 2020-2021» κε
πνζό δέζκεπζεο 20.000,00 € γηα ην έηνο 2020 θαη 60.600,00 € γηα ην έηνο 2021
(πνιπεηήο δέζκεπζε), κε αξηζ. ΑΑΤ: 1.940 Β κε (ΑΓΑ: 6Ξ1ΗΧΞΙ-0ΣΙ & ΑΓΑΜ:
20REQ007505211Δγθεθξηκέλν)
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή,
1)
Δγθξίλεη ηελ δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε (ζύκβαζε
θαη’ απνθιεηζηηθόηεηα), ζύκθσλα κε ην άξζξν 32 παξ.2 πεξηπη .β) ππνπεξ. ββ), γγ) ηνπ
Ν.4412/2016, γηα ηελ «πληήξεζε, Σερληθή Τπνζηήξημε ησλ Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ
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ησλ Γηνηθεηηθώλ, Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ έηνπο 2020-2021», κε ηελ
εηαηξεία ΔΓΚΡΙΣΟ GROUP- ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΑΔ.
2)
Δγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο αξηζ. 25/2020 κειέηεο ηεο Γ/λζεο
Πξνγξακκαηηζκνύ Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο, γηα ηελ «πληήξεζε, Σερληθή
Τπνζηήξημε ησλ Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ ησλ Γηνηθεηηθώλ Οηθνλνκηθώλ
Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ έηνπο 2020-2021», CPV: 72267100-0, κε ζπλνιηθό πνζό
αλάζεζεο 80.600,00 € (ζπκπεξ. ΦΠΑ 24%),
Ο Πξόεδξνο
ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ

Σα πκκεηέρνληα Μέιε
ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ
ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ
ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΜΔΛΑ
ΗΧΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ
ΥΡΖΣΟ ΚΟΡΓΑ
ΘΔΟΓΧΡΟ ΞΤΛΗΑ
ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ
ΠΔΣΡΟ ΦΧΜΑ

5

