
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :               09 / 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΜΕΛΕΤΗ : ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ - 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

GENESIS ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 

2022  
 
 
                  
 

                                                                    
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  51.600,00 ευρώ 
  
                                     ΣΥΝΟΛΟ  63.984,00 ευρώ 
  

 
 
 
 
 
 
 

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ    23.12.2022 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
 

 
Δήμος Γκιργκινούδης 

 
 
 
 



 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΕΡΓΟ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 

ΧΡΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ - 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GENESIS ΚΑΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 

 ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 
 ΠΡΟΫΠ: 51.600,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 
 ΠΟΡΟΙ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
        Η παρούσα μελέτη συντάσσεται από το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 
κατόπιν της ανάγκης για την παροχή υπηρεσιών χρήσης (ετήσια release) – υποστήριξης - παραμετροποίησης των 
βελτιωμένων εκδόσεων των μηχανογραφικών εφαρμογών της Singular Logic, και συγκεκριμένα του πιστοποιημένου 
προγράμματος Genesis, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών χρήσης (ετήσια release) – υποστήριξης - 
παραμετροποίησης των βελτιωμένων εκδόσεων του συστήματος δημοσιολογιστικής παρακολούθησης ΒΙ IMDM της 
Infosupport A.E.  
 

Οι εργαζόμενοι του Δήμου μας, χειρίζονται στην καθημερινή τους εργασία μηχανογραφικές εφαρμογές της 
εταιρείας Singular Logic και συγκεκριμένα το πιστοποιημένο πρόγραμμα Genesis. Το  δικαίωμα χρήσης των 
βελτιωμένων εκδόσεων (ετήσια release) για το έτος 2022 των ανωτέρω εφαρμογών αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία των εφαρμογών και την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους 
πολίτες.  

 
Επίσης, για την εύρυθμη λειτουργία των Διευθύνσεων Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου 

και για την παρακολούθηση των οικονομικών στοιχείων του Δήμου μας απαιτείται η παροχή υπηρεσιών χρήσης 
(ετήσια release) καθώς και η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της μηχανογραφικής εφαρμογής ΒΙ IMDM της 
Infosupport A.E. και των υποσυστημάτων αυτής, ήτοι ενός χρήσιμου εργαλείου δημοσιολογιστικής παρακολούθησης. 

 
Η εν λόγω παροχή υπηρεσιών θεωρείται αναγκαία, διότι οι ιδιαίτεροι χειρισμοί και η αντιμετώπιση των 

προβλημάτων, που απαιτούνται κατά τη χρήση των εφαρμογών, αποτελούν σημαντικό εργαλείο για τους 
εργαζόμενους του Δήμου μας προκειμένου να καλυφθούν οι καθημερινές υπηρεσιακές ανάγκες και η καλύτερη 
εξυπηρέτηση των πολιτών. Την παρούσα δε χρονική περίοδο, το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και 
Πληροφορικής του Δήμου μας, με αρμοδιότητες που περιγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας Δήμου 
Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147Β/27-11-2012), στελεχώνεται μόνον από δύο υπαλλήλους (έναν Πολιτικό Μηχανικό και έναν 
Μηχανικό Τηλεπικοινωνιών), γεγονός που καθιστά αδύνατη την κάλυψη των αναγκών.   

 
Η δαπάνη για τις παρούσες υπηρεσίες προϋπολογίζεται στο ποσό των 51.600,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% 

(12.384,00 ευρώ), ήτοι η συνολική δαπάνη θα ανέλθει σε 63.984,00 ευρώ και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του 
Δήμου.  

 
 
 
 



Η δαπάνη αφορά τους κάτωθι CPV :  
 

 
ΟΜΑΔΑ 

 
CPV Ονομασία CPV Ποσό (€) Προ Φ.Π.Α. 

Α 72210000-0 : 
Υπηρεσίες Προγραμματισμού πακέτων 
λογισμικού 

12.240,00 

Β 72000000-5 : 
Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών : 
παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, 
Διαδίκτυο και υποστήριξη 

21.080,00 

Γ 72210000-0 : 
Υπηρεσίες Προγραμματισμού πακέτων 
λογισμικού 

2.470,00 

Δ 72000000-5 : 
Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών : 
παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, 
Διαδίκτυο και υποστήριξη 

 
15.810,00 

 

                                                                                                                                                                    
 

Νέα Μάκρη 11.01.2023 
Ο Συντάξας 

 Νέα Μάκρη 11.01.2023 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο αν. προϊστάμενος του Τμήματος 
 
 

Δήμος Γκιργκινούδης 
 

  
 

Γιάννης Σπανός 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΕΡΓΟ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 

ΧΡΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ - 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GENESIS ΚΑΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 

 ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 
 ΠΡΟΫΠ: 51.600,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 
 ΠΟΡΟΙ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
ΟΜΑΔΑ Α : ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

GENESIS  (ΕΤΗΣΙΑ RELEASE)  
CPV 72210000-0 : Υπηρεσίες Προγραμματισμού πακέτων λογισμικού  

 

 
1 

 
 

 
Παροχή Υπηρεσιών Δικαιώματος Χρήσης εφαρμογής  
ΟΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ 
 

1.1 1.970,00 

2 

 
Παροχή Υπηρεσιών Δικαιώματος Χρήσης εφαρμογής  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ) 
 

1.2 2.720,00 

3 
 
Παροχή Υπηρεσιών Δικαιώματος Χρήσης εφαρμογής ΥΔΡΕΥΣΗ 
 

1.3 280,00 

4 

 
Παροχή Υπηρεσιών Δικαιώματος Χρήσης εφαρμογής  
ΟΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ 
 

1.4 410,00 

5 

 
Παροχή Υπηρεσιών Δικαιώματος Χρήσης εφαρμογής  
OTA ΤΕΛΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 
 

1.5 410,00 

6 

 
Παροχή Υπηρεσιών Δικαιώματος Χρήσης εφαρμογής  
ΟΤΑ ΤΕΛΗ 2-5% & ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ 
 

1.6 410,00 

7 
 
Παροχή Υπηρεσιών Δικαιώματος Χρήσης εφαρμογής OTA ΤΑΠ 
 

1.7 680,00 

8 
 
Παροχή Υπηρεσιών Δικαιώματος Χρήσης εφαρμογής ΟΤΑ Κ.Ο.Κ. 
 

1.8 280,00 

9 

 
Παροχή Υπηρεσιών Δικαιώματος Χρήσης εφαρμογής  
ΟΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΓΛΚ 
 

1.9 280,00 

 
Α/Α 

 
ΕΡΓΑΣΙΑ 

 
Α.Τ. 

 
ΔΑΠΑΝΗ 
(ΕΥΡΩ) 



10 
 
Παροχή Υπηρεσιών Δικαιώματος Χρήσης εφαρμογής  
ΟΤΑ WEB SERVICES 

1.10 680,00 

11 
Παροχή Υπηρεσιών Δικαιώματος Χρήσης εφαρμογής  
ΟΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

1.11 410,00 

12 
 

 
Παροχή Υπηρεσιών Δικαιώματος Χρήσης εφαρμογής  
ΟΤΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 
 

1.12 
 

860,00 

13 

 
Παροχή Υπηρεσιών Δικαιώματος Χρήσης εφαρμογής  
OTA EXTRA USERS (50 χρήστες)  
 

1.13 1.250,00 

14 

 
Παροχή Υπηρεσιών Δικαιώματος Χρήσης εφαρμογής  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (300 εργαζόμενοι) 
 

1.14 420,00 

15 
 
Παροχή Υπηρεσιών Χρήσης εφαρμογής ΟΤΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΗΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ 
 

1.15 180,00 

16 

 
Παροχή Υπηρεσιών Χρήσης εφαρμογής  
ΟΤΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΧΡΕΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
 

1.16 1.000,00 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 12.240,00 

Φ.Π.Α. 24% 2.937,60 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

15.177,60 
 

 
ΟΜΑΔΑ Β : ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GENESIS  
CPV 72000000-5 : Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών : παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο 
και υποστήριξη 

 

1 

Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης 
- παραμετροποίησης -
εκπαίδευσης εφαρμογών του 
προγράμματος GENESIS  

2.1 ώρα 340,00 62,00 21.080,00 

 
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ  

 

 
21.080,00 

 
Φ.Π.Α. 24% 

 

 
5.059,20 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 

 
26.139,20 

 

 

 
Α/Α 

 
ΕΡΓΑΣΙΑ 

 
Α.Τ. 

 
Μ.Μ. 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

 
ΤΙΜΗ ΜΟΝ. 

 
ΔΑΠΑΝΗ 
(ΕΥΡΩ) 



 
 
ΟΜΑΔΑ Γ : ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
CPV 72210000-0 : Υπηρεσίες Προγραμματισμού πακέτων λογισμικού 

 

 
1 

 
 

 
Παροχή Υπηρεσιών Δικαιώματος Χρήσης εφαρμογής  
ΒΙ IMDM Enterprise Suite  

3.1 1.170,00 

2 

 
Παροχή Υπηρεσιών Δικαιώματος Χρήσης εφαρμογής  
Υποσύστημα (Module)BI Easy Connect (BI EC)  
 

3.2 650,00 

3 

 
Παροχή Υπηρεσιών Δικαιώματος Χρήσης εφαρμογής  
Υποσύστημα (Module) SHR Budget  
 

3.3 600,00 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 2.470,00 

 
Φ.Π.Α. 24% 

 
592,80 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 

 
3.062,80 

 

 
ΟΜΑΔΑ Δ : ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
CPV 72000000-5 : Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών : παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο 
και υποστήριξη 

 

1 

Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης 
- εκπαίδευσης χρηστών στην 
εφαρμογή ΒΙ IMDM Enterprise 
Suite 

4.1 ώρα 255,00 62,00 15.810,00 

 
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ  

 

 
15.810,00 

 
Φ.Π.Α. 24% 

 

 
3.794,40 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 

 
19.604,40 

 

 
 
 
 
 
 

 
Α/Α 

 
ΕΡΓΑΣΙΑ 

 
Α.Τ. 

 
ΔΑΠΑΝΗ 
(ΕΥΡΩ) 

 
Α/Α 

 
ΕΡΓΑΣΙΑ 

 
Α.Τ. 

 
Μ.Μ. 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

 
ΤΙΜΗ ΜΟΝ. 

 
ΔΑΠΑΝΗ 
(ΕΥΡΩ) 



Συγκεντρωτικός Πίνακας 
 

Σύνολο ομάδας Α 12.240,00 € 

Σύνολο ομάδας Β 21.080,00 € 

Σύνολο ομάδας Γ 2.470,00 €  

Σύνολο ομάδας Δ 15.810,00 € 

Άθροισμα δαπάνης 51.600,00 € 

Φ.Π.Α. 24% 12.384,00 € 

Γενικό Σύνολο 63.984,00 € 

  
Ο προσφέρων μπορεί να συμμετάσχει είτε για το σύνολο των ομάδων (Α,Β,Γ,Δ), είτε για μεμονωμένες ομάδες, είτε για 
συνδυασμό ομάδων της παρούσας μελέτης. 
                                                                  

 
 

Νέα Μάκρη 11.01.2023 
Ο Συντάξας 

  
Νέα Μάκρη 11.01.2023 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο αν. προϊστάμενος του Τμήματος 

 
 

Δήμος Γκιργκινούδης 
 

  
 

Γιάννης Σπανός 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΕΡΓΟ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 

ΧΡΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ - 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GENESIS ΚΑΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 

 ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 
 ΠΡΟΫΠ: 51.600,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 
 ΠΟΡΟΙ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
ΟΜΑΔΑ Α : ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
GENESIS  (ΕΤΗΣΙΑ RELEASE) 
 
ΑΡΘΡΟ 1.1 : Παροχή Υπηρεσιών Δικαιώματος Χρήσης εφαρμογής OTA ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΓΓΡΑΦΩΝ. 
 
Για την παροχή υπηρεσίας Δικαιώματος χρήσης βελτιωμένης έκδοσης της εφαρμογής ΟΤΑ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ του προγράμματος Genesis, ήτοι τo release για το έτος 2022, για 
την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος. 
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ : χίλια εννιακόσια εβδομήντα ευρώ (1.970,00 ευρώ).  
 
ΑΡΘΡΟ 1.2 : Παροχή Υπηρεσιών Δικαιώματος Χρήσης εφαρμογής ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ). 
 
Για την παροχή υπηρεσίας Δικαιώματος χρήσης βελτιωμένης έκδοσης της εφαρμογής ΟΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
(ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ) του προγράμματος Genesis, ήτοι τo release για το έτος 2022, για την εξασφάλιση της εύρυθμης 
λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος. 
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ : Δύο χιλιάδες επτακόσια είκοσι ευρώ (2.720,00 ευρώ).  
 
ΑΡΘΡΟ 1.3 : Παροχή Υπηρεσιών Δικαιώματος Χρήσης εφαρμογής ΥΔΡΕΥΣΗ. 
 
Για την παροχή υπηρεσίας Δικαιώματος χρήσης βελτιωμένης έκδοσης της εφαρμογής ΥΔΡΕΥΣΗ του προγράμματος 
Genesis, ήτοι τo release για το έτος 2022, για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου 
Μαραθώνος. 
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ : διακόσια ογδόντα ευρώ (280,00 ευρώ).  
 
ΑΡΘΡΟ 1.4 : Παροχή Υπηρεσιών Δικαιώματος Χρήσης εφαρμογής ΟΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ. 
 
Για την παροχή υπηρεσίας Δικαιώματος χρήσης βελτιωμένης έκδοσης της εφαρμογής OTA ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ του 
προγράμματος Genesis, ήτοι τo release για το έτος 2022, για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των 
υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος. 
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ : τετρακόσια δέκα ευρώ (410,00 ευρώ). 
 
ΑΡΘΡΟ 1.5 : Παροχή Υπηρεσιών Δικαιώματος Χρήσης εφαρμογής ΟΤΑ ΤΕΛΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ. 
Για την παροχή υπηρεσίας Δικαιώματος χρήσης βελτιωμένης έκδοσης της εφαρμογής ΟΤΑ ΤΕΛΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ του 
προγράμματος Genesis, ήτοι τo release για το έτος 2022, για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των 
υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος. 
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ : τετρακόσια δέκα ευρώ (410,00 ευρώ). 
ΑΡΘΡΟ 1.6 : Παροχή Υπηρεσιών Δικαιώματος Χρήσης εφαρμογής ΟΤΑ ΤΕΛΗ 2-5% & ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ. 
 
Για την παροχή υπηρεσίας Δικαιώματος χρήσης βελτιωμένης έκδοσης της εφαρμογής ΟΤΑ ΤΕΛΗ 2-5% & 
ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ του προγράμματος Genesis, ήτοι τo release για το έτος 2022, για την εξασφάλιση της εύρυθμης 
λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος. 
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ : τετρακόσια δέκα ευρώ (410,00 ευρώ). 
 



ΑΡΘΡΟ 1.7 : Παροχή Υπηρεσιών Δικαιώματος Χρήσης εφαρμογής OTA ΤΑΠ. 
 
Για την παροχή υπηρεσίας Δικαιώματος χρήσης βελτιωμένης έκδοσης της εφαρμογής OTA ΤΑΠ του προγράμματος 
Genesis, ήτοι τo release για το έτος 2022, για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου 
Μαραθώνος. 
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ : εξακόσια ογδόντα ευρώ (680,00 ευρώ). 
 
ΑΡΘΡΟ 1.8 : Παροχή Υπηρεσιών Δικαιώματος Χρήσης εφαρμογής OTA Κ.Ο.Κ. 
 
Για την παροχή υπηρεσίας Δικαιώματος χρήσης βελτιωμένης έκδοσης της εφαρμογής OTA Κ.Ο.Κ. του προγράμματος 
Genesis, ήτοι τo release για το έτος 2022, για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου 
Μαραθώνος. 
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ : διακόσια ογδόντα ευρώ (280,00 ευρώ).  
 
ΑΡΘΡΟ 1.9 : Παροχή Υπηρεσιών Δικαιώματος Χρήσης εφαρμογής ΟΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΓΛΚ. 
 
Για την παροχή υπηρεσίας Δικαιώματος χρήσης βελτιωμένης έκδοσης της εφαρμογής OTA ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΓΛΚ του 
προγράμματος Genesis, ήτοι τo release για το έτος 2022, για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των 
υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος. 
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ : διακόσια ογδόντα ευρώ (280,00 ευρώ).  
 
ΑΡΘΡΟ 1.10 : Παροχή Υπηρεσιών Δικαιώματος Χρήσης εφαρμογής ΟΤΑ WEB SERVICES. 
 
Για την παροχή υπηρεσίας Δικαιώματος χρήσης βελτιωμένης έκδοσης της εφαρμογής OTA WEB SERVICES του 
προγράμματος Genesis, ήτοι τo release για το έτος 2022, για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των 
υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος. 
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ : εξακόσια ογδόντα ευρώ (680,00 ευρώ). 
 
ΑΡΘΡΟ 1.11 : Παροχή Υπηρεσιών Δικαιώματος Χρήσης εφαρμογής ΟΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. 
 
Για την παροχή υπηρεσίας Δικαιώματος χρήσης βελτιωμένης έκδοσης της εφαρμογής OTA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
του προγράμματος Genesis, ήτοι τo release για το έτος 2022, για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των 
υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος. 
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ : τετρακόσια δέκα ευρώ (410,00 ευρώ). 
 
ΑΡΘΡΟ 1.12 : Παροχή Υπηρεσιών Δικαιώματος Χρήσης εφαρμογής OTA ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ. 
 
Για την παροχή υπηρεσίας Δικαιώματος χρήσης βελτιωμένης έκδοσης της εφαρμογής OTA ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ του 
προγράμματος Genesis, ήτοι τo release για το έτος 2022, για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των 
υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος. 
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ : οκτακόσια εξήντα ευρώ (860,00 ευρώ).  
 
ΑΡΘΡΟ 1.13 : Παροχή Υπηρεσιών Δικαιώματος Χρήσης εφαρμογής OTA EXTRA USERS. 
 
Για την παροχή υπηρεσίας Δικαιώματος χρήσης βελτιωμένης έκδοσης της εφαρμογής OTA EXTRA USERS του 
προγράμματος Genesis, ήτοι τo release για το έτος 2022, για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των 
υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος. 
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ : χίλια διακόσια πενήντα ευρώ (1.250,00 ευρώ).  
 
ΑΡΘΡΟ 1.14 : Παροχή Υπηρεσιών Δικαιώματος Χρήσης εφαρμογής ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (300 
εργαζόμενοι). 
 
Για την παροχή υπηρεσίας Δικαιώματος χρήσης βελτιωμένης έκδοσης της εφαρμογής OTA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (300 εργαζόμενοι) του προγράμματος Genesis, ήτοι τo release για το έτος 2022, για την εξασφάλιση της 
εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος. 
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ : τετρακόσια είκοσι ευρώ (420,00 ευρώ).  
 
ΑΡΘΡΟ 1.15 : Παροχή Υπηρεσιών Δικαιώματος Χρήσης εφαρμογής OTA ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΗΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ. 
 
Για την παροχή υπηρεσίας Δικαιώματος χρήσης βελτιωμένης έκδοσης της εφαρμογής OTA ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΗΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ 
του προγράμματος Genesis, ήτοι τo release για το έτος 2022, για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των 
υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος. 
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ : εκατόν ογδόντα ευρώ (180,00 ευρώ).  



 
 
ΑΡΘΡΟ 1.16 : Παροχή Υπηρεσιών Δικαιώματος Χρήσης εφαρμογής ΟΤΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΧΡΕΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ. 
 
Για την παροχή υπηρεσίας Δικαιώματος χρήσης βελτιωμένης έκδοσης της εφαρμογής ΟΤΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΧΡΕΩΝ – 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ του προγράμματος Genesis, ήτοι τo release για το έτος 2022, για την εξασφάλιση της 
εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος. 
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ : χίλια ευρώ (1.000,00 ευρώ).  
 
 
ΟΜΑΔΑ Β : ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GENESIS 
 
ΑΡΘΡΟ 2.1 : Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης - παραμετροποίησης - εκπαίδευσης εφαρμογών του προγράμματος 
GENESIS  
 
Για την παροχή υπηρεσίας τεχνικής υποστήριξης - παραμετροποίησης - εκπαίδευσης εφαρμογών του προγράμματος 
GENESIS, ήτοι φροντίδα - έλεγχος του συνόλου των εφαρμογών του προγράμματος Genesis, επίλυση προβλημάτων 
και εξασφάλιση εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος, κ.λ.π. 
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΩΡΑ : εξήντα δύο ευρώ (62,00 ευρώ).  
 
ΟΜΑΔΑ Γ : ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
 
ΑΡΘΡΟ 3.1 : Παροχή Υπηρεσιών Δικαιώματος Χρήσης εφαρμογής ΒΙ IMDM Enterprise Suite.  
 
Για την παροχή υπηρεσίας Δικαιώματος χρήσης βελτιωμένης έκδοσης της εφαρμογής ΒΙ IMDM Enterprise Suite της 
Infosupport A.E., ήτοι τo release για το έτος 2022, για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του 
Δήμου Μαραθώνος. 
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ : δύο χιλιάδες ευρώ (1.170,00 ευρώ).  
 
ΑΡΘΡΟ 3.2 : Παροχή Υπηρεσιών Δικαιώματος Χρήσης εφαρμογής Υποσύστημα (Module)BI Easy Connect (BI EC).  
 
Για την παροχή υπηρεσίας Δικαιώματος χρήσης βελτιωμένης έκδοσης της εφαρμογής Υποσύστημα (Module)BI Easy 
Connect (BI EC) της Infosupport A.E. για την σύνδεση της Μισθοδοσίας με το Genesis, ήτοι τo release για το έτος 2022, 
για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος. 
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ : εξακόσια πενήντα ευρώ (650,00 ευρώ).  
ΑΡΘΡΟ 3.3 : Παροχή Υπηρεσιών Δικαιώματος Χρήσης εφαρμογής Υποσύστημα (Module) SHR Budget. 
 
Για την παροχή υπηρεσίας Δικαιώματος χρήσης βελτιωμένης έκδοσης της εφαρμογής Υποσύστημα (Module) SHR 
Budget της Infosupport A.E., για την πλήρη διασυνδεσιμότητα της εφαρμογής Μισθοδοσίας με το BI IMDM, ήτοι τo 
release για το έτος 2022, για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος. 
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ : εξακόσια ευρώ (600,00 ευρώ).  
 
ΟΜΑΔΑ Δ : ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
 
ΑΡΘΡΟ 4.1 : Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης - εκπαίδευσης χρηστών στην εφαρμογή ΒΙ IMDM Enterprise Suite. 
 
Για την παροχή υπηρεσίας τεχνικής υποστήριξης – παραμετροποίησης - εκπαίδευσης χρηστών στην εφαρμογή ΒΙ 
IMDM Enterprise Suite της Infosupport A.E., επίλυση προβλημάτων και εξασφάλιση εύρυθμης λειτουργίας των 
Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος, κ.λ.π. 
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΩΡΑ : εξήντα δύο ευρώ (62,00 ευρώ).  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΕΡΓΟ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 

ΧΡΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ - 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GENESIS ΚΑΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 

 ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 
 ΠΡΟΫΠ: 51.600,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 
 ΠΟΡΟΙ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Ο προσφέρων μπορεί να συμμετάσχει είτε για το σύνολο των ομάδων (Α,Β,Γ,Δ), είτε για μεμονωμένες ομάδες, είτε για 
συνδυασμό ομάδων της παρούσας μελέτης. 
 
ΟΜΑΔΑ Α : ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
GENESIS  (ΕΤΗΣΙΑ RELEASE) 
 
Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 
Αντικείμενο της παρούσας είναι η παροχή υπηρεσιών δικαιώματος χρήσης των βελτιωμένων εκδόσεων των 
μηχανογραφικών εφαρμογών της Singular Logic, και συγκεκριμένα του πιστοποιημένου προγράμματος Genesis, που 
χρησιμοποιείται από τις Υπηρεσίες του Δήμου Μαραθώνος, για το έτος 2022.  
Συγκεκριμένα, οι μηχανογραφικές εφαρμογές είναι οι κάτωθι : 
 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

1. OTA ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ) 

3. ΥΔΡΕΥΣΗ 

4. ΟΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ 

5. OTA ΤΕΛΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 

6. ΟΤΑ ΤΕΛΗ 2-5% & ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ 

7. OTA ΤΑΠ 

8. ΟΤΑ Κ.Ο.Κ. 

9. ΟΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΓΛΚ 

10. ΟΤΑ WEB SERVICES 

11. ΟΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

12. ΟΤΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 

13. OTA EXTRA USERS (50 χρήστες) 

14. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (300 εργαζόμενοι) 

15. OTA ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΗΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ 

16. ΟΤΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΧΡΕΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

 
Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Ο κάθε συμμετέχων στη διαδικασία επιλογής αναδόχου της παρούσας παροχής υπηρεσίας θα πρέπει να προσκομίσει 
βεβαίωση από την οποία θα προκύπτει ότι ο ανάδοχος είναι εξουσιοδοτημένο κέντρο της Singular Logic, προσφέρει 
προϊόντα στο πιστοποιημένο πρόγραμμα Genesis και αναλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες παροχής του δικαιώματος 
χρήσης των βελτιωμένων εκδόσεων του πακέτου εφαρμογών GENESIS για το έτος 2022.  
 
 
Γ. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 



Η εν λόγω υπηρεσία θα παραδοθεί μέσα σ’ ένα μήνα από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού και θα 
αφορά την παροχή του δικαιώματος χρήσης των βελτιωμένων εκδόσεων των μηχανογραφικών εφαρμογών της 
Singular Logic, και συγκεκριμένα του πιστοποιημένου προγράμματος Genesis, που χρησιμοποιείται από τις Υπηρεσίες 
του Δήμου Μαραθώνος, για το έτος 2022.  
 
 
ΟΜΑΔΑ Β : ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GENESIS 
 
Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 
Οι υπηρεσίες υποστήριξης που θα παρέχονται (ανάλογα με τις ανάγκες των Υπηρεσιών) είναι οι κάτωθι : 
α) Φροντίδα – έλεγχος του συνόλου των εφαρμογών του προγράμματος Genesis κ.λ.π. 
β) Υποστήριξη – παραμετροποίηση του συνόλου των εφαρμογών του προγράμματος Genesis. 
γ) Επίλυση προβλημάτων και εξασφάλιση εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών. 
δ) Εκπαίδευση των χειριστών των εφαρμογών (π.χ. νέοι χρήστες, αλλαγές εφαρμογών κ.λ.π.). 
 
Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Ο κάθε συμμετέχων στη διαδικασία επιλογής αναδόχου της παρούσας παροχής υπηρεσίας θα πρέπει να προσκομίσει 
βεβαίωση από την οποία θα προκύπτει ότι ο ανάδοχος είναι εξουσιοδοτημένο κέντρο της Singular Logic και 
αναλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης των εφαρμογών με πιστοποιημένους συμβούλους – 
υπαλλήλους. Η συγκρότηση της ομάδας διεξαγωγής των υπηρεσιών γίνεται με ευθύνη του Αναδόχου, ο οποίος 
ευθύνεται έναντι του Δήμου Μαραθώνος για την ακρίβεια των στοιχείων και την εν γένει καλή και σωστή παροχής της 
υπηρεσίας. 
 
Γ. ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 
 
Τα παρουσιαζόμενα προβλήματα στις εφαρμογές του προγράμματος Genesis θα δηλώνονται κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες και θα εξυπηρετούνται όχι πλέον των οκτώ (8) ωρών από τη λήψη της ειδοποίησης. Η αίτηση 
παροχής υπηρεσιών θα γίνεται τηλεφωνικά ή με fax ή με e-mail ή με επίσημο έγγραφο του Δήμου μας. 
 
Δ. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

 Η αναθέτουσα αρχή δε φέρει καμία ευθύνη εάν συμβεί ατύχημα στο προσωπικό του αναδόχου ή σε τρίτους 
κατά την εκτέλεση της σχετικής υπηρεσίας. 

 Η τελική αμοιβή του αναδόχου θα καθοριστεί από τις τιμολογούμενες υπηρεσίες του, σύμφωνα με τις 
πραγματικές ανακύπτουσες ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, χωρίς ο Δήμος να δεσμεύεται να εκταμιεύσει τη 
συνολική αξία του συμβατικού προϋπολογισμού. Η σύμβαση θα ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των ωρών εργασίας που 
αναγράφονται στον Προϋπολογισμό της παρούσας και έως ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της.  
 
 
ΟΜΑΔΑ Γ : ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
 
Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 
Αντικείμενο της παρούσας είναι η παροχή υπηρεσιών δικαιώματος χρήσης των βελτιωμένων εκδόσεων της 
μηχανογραφικής εφαρμογής ΒΙ IMDM της Infosupport A.E. και των υποσυστημάτων αυτής, ήτοι ενός χρήσιμου 
εργαλείου δημοσιολογιστικής παρακολούθησης, για το έτος 2022.  
 
 
Συγκεκριμένα, οι μηχανογραφικές εφαρμογές είναι οι κάτωθι : 
 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

1. ΒΙ IMDM Enterprise Suite 

2. Υποσύστημα (Module)BI Easy Connect (BI EC)  

3. Υποσύστημα (Module) SHR Budget 

 



Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Ο κάθε συμμετέχων στη διαδικασία επιλογής αναδόχου της παρούσας παροχής υπηρεσίας θα πρέπει να προσκομίσει 
βεβαίωση από την οποία θα προκύπτει ότι ο ανάδοχος είναι εξουσιοδοτημένο κέντρο της Infosupport A.E., προσφέρει 
προϊόντα στο σύστημα δημοσιολογιστικής παρακολούθησης ΒΙ IMDM Enterprise Suite και των υποσυστημάτων 
αυτού, και αναλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες παροχής του δικαιώματος χρήσης των βελτιωμένων εκδόσεων για το έτος 
2022.  
 
Γ. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 
Η εν λόγω υπηρεσία θα παραδοθεί μέσα σ’ ένα μήνα από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού και θα 
αφορά την παροχή του δικαιώματος χρήσης των βελτιωμένων εκδόσεων των άνωθεν μηχανογραφικών εφαρμογών 
της Infosupport A.E., για το έτος 2022.  
 
ΟΜΑΔΑ Δ : ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
 
Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 
Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται αναφορικά με τη μηχανογραφική εφαρμογή ΒΙ IMDM της Infosupport A.E. και των 
υποσυστημάτων αυτής, είναι οι κάτωθι : 
α) Εξασφάλιση της ορθής και εύρυθμης λειτουργίας του. 
β) Φροντίδα – έλεγχος λειτουργίας κ.λ.π. 
γ) Υποστήριξη – παραμετροποίηση. 
δ) Επίλυση προβλημάτων και εξασφάλιση εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών. 
ε) Εκπαίδευση των χειριστών των εφαρμογών (π.χ. νέοι χρήστες, αλλαγές εφαρμογών κ.λ.π.) και παράδοση 
εγχειριδίου χρήσης, στο οποίο θα περιγράφονται αναλυτικά οι ενέργειες – δυνατότητες της εφαρμογής βήμα προς 
βήμα. 
 
Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Ο κάθε συμμετέχων στη διαδικασία επιλογής αναδόχου της παρούσας παροχής υπηρεσίας θα πρέπει να προσκομίσει 
βεβαίωση από την οποία θα προκύπτει ότι ο ανάδοχος είναι εξουσιοδοτημένο κέντρο της Infosupport A.E. και 
αναλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης - παραμετροποίησης της μηχανογραφικής εφαρμογής ΒΙ IMDM 
της Infosupport A.E. και των υποσυστημάτων αυτής, με πιστοποιημένους συμβούλους – υπαλλήλους. Η συγκρότηση 
της ομάδας διεξαγωγής των υπηρεσιών γίνεται με ευθύνη του Αναδόχου, ο οποίος ευθύνεται έναντι του Δήμου 
Μαραθώνος για την ακρίβεια των στοιχείων και την εν γένει καλή και σωστή παροχής της υπηρεσίας. 
Γ. ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 
 
Τα παρουσιαζόμενα προβλήματα στη μηχανογραφική εφαρμογή ΒΙ IMDM της Infosupport A.E. και των 
υποσυστημάτων αυτής θα δηλώνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και θα εξυπηρετούνται όχι πλέον των οκτώ 
(8) ωρών από τη λήψη της ειδοποίησης. Η αίτηση παροχής υπηρεσιών θα γίνεται τηλεφωνικά ή με fax ή με e-mail ή με 
επίσημο έγγραφο του Δήμου μας. 
 
Δ. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

 Η αναθέτουσα αρχή δε φέρει καμία ευθύνη εάν συμβεί ατύχημα στο προσωπικό του αναδόχου ή σε τρίτους 
κατά την εκτέλεση της σχετικής υπηρεσίας. 

 Η τελική αμοιβή του αναδόχου θα καθοριστεί από τις τιμολογούμενες υπηρεσίες του, σύμφωνα με τις 
πραγματικές ανακύπτουσες ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, χωρίς ο Δήμος να δεσμεύεται να εκταμιεύσει τη 
συνολική αξία του συμβατικού προϋπολογισμού. Η σύμβαση θα ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των ωρών εργασίας που 
αναγράφονται στον Προϋπολογισμό της παρούσας και έως ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της. 
 
 

 
Νέα Μάκρη 11.01.2023 

Ο Συντάξας 

 Νέα Μάκρη 11.01.2023 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο αν. προϊστάμενος του Τμήματος 
 

 
Δήμος Γκιργκινούδης 

 

  
 

Γιάννης Σπανός 
 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΕΡΓΟ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 

ΧΡΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ - 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GENESIS ΚΑΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 

 ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 
 ΠΡΟΫΠ: 51.600,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 
 ΠΟΡΟΙ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο προμήθειας. 
Η παρούσα αφορά στην παροχή υπηρεσιών χρήσης (ετήσια release) – υποστήριξης - παραμετροποίησης των 
βελτιωμένων εκδόσεων των μηχανογραφικών εφαρμογών της Singular Logic, και συγκεκριμένα του πιστοποιημένου 
προγράμματος Genesis, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών χρήσης (ετήσια release) – υποστήριξης – 
παραμετροποίησης των βελτιωμένων εκδόσεων του συστήματος δημοσιολογιστικής παρακολούθησης ΒΙ IMDM της 
Infosupport A.E.  
 
Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις. 
 
Η εκτέλεση της υπηρεσίας διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις : 
 

1. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147 Ά/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. Του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

3. Του Ν. 3463/2006 περί «Κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.)», 
 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’ 8-6-2006). 

4. Του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

5. Τις διατάξεις του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

6. Του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και 
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του 
πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και 
ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές 
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». 

7. Του N. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.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». 

8. Του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 
9. Του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/9-5-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 

και 4127/2013» και της παραγράφου Ζ αυτού «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 
της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές». 

10.  Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α΄/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 
161) και λοιπές ρυθμίσεις» και του με αριθ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/01-04-2014 εγγράφου «Κατάργηση 
της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων». 

11.  Του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/τ.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» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

12.  Το ΦΕΚ 1781 Β/ 23-05-2017 «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπ. Οικονομίας & ανάπτυξης». 



13.  Το Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134 Α/9-8-2022) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή 
διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα». 

14.  Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του 
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 
παραπάνω. 

Άρθρο 3ο: Συμβατικά στοιχεία. 
 
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι : 
1. Η Πρόσκληση/Προκήρυξη. 
2. Το Τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου. 
3. Ο Προϋπολογισμός προσφοράς του αναδόχου. 
4. Τεχνική Περιγραφή. 
5. Η Ειδική και Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
 
Άρθρο 4ο : Σύμβαση. 
 
Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον 
ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής 
έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.  
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην ορισθείσα προθεσμία κηρύσσεται 
έκπτωτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.  
 
Άρθρο 5ο : Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του Αναδόχου. 
 
Εφ’ όσον υπάρξει αδικαιολόγητος υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας μπορεί να 
επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 218 του Ν. 4412/2016. 
 
Άρθρο 6ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις. 
 
Η προσφερόμενη συνολική τιμή θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς και θα δοθεί υποχρεωτικά σε ευρώ (€). 
Οι τιμές προσφοράς είναι σταθερές και αμετάβλητες καθ’ όλη την διάρκεια των συμβατικών υποχρεώσεων και για 
κανένα λόγο ή αιτία (σε καμία περίπτωση) δεν δικαιούται ο ανάδοχος να τις αναπροσαρμόσει ή να τις αναθεωρήσει. 
Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά 
την ημέρα της διενέργειας της υπηρεσίας. 

 
Άρθρο 7ο: Χρόνος και Τόπος Παράδοσης της υπηρεσίας . 
 
Ο ανάδοχος πριν την εκτέλεση - παράδοση του συμβατικού αντικειμένου θα έρχεται σε συνεννόηση τη Διευθύνουσα 
Υπηρεσία της σύμβασης.  
Για την Ομάδα Α :  Η εν λόγω υπηρεσία θα παραδοθεί μέσα σ’ ένα μήνα από την ημερομηνία υπογραφής του 
συμφωνητικού και θα αφορά την παροχή του δικαιώματος χρήσης των βελτιωμένων εκδόσεων των μηχανογραφικών 
εφαρμογών της Singular Logic, και συγκεκριμένα του πιστοποιημένου προγράμματος Genesis, που χρησιμοποιείται 
από τις Υπηρεσίες του Δήμου Μαραθώνος, για το έτος 2022 .  
 
Για την Ομάδα Β :  Η σύμβαση θα ισχύει μέχρι εξαντλήσεως της συμβατικής δαπάνης και όχι πλέον του ενός έτους από 
την ημερομηνία σύναψής της. 
Τα παρουσιαζόμενα προβλήματα στις εφαρμογές του προγράμματος Genesis θα δηλώνονται κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες και θα εξυπηρετούνται όχι πλέον των οκτώ (8) ωρών από τη λήψη της ειδοποίησης. Η αίτηση 
παροχής υπηρεσιών θα γίνεται τηλεφωνικά ή με fax ή με e-mail ή με επίσημο έγγραφο του Δήμου μας. 
Η τελική αμοιβή του αναδόχου θα καθοριστεί από τις τιμολογούμενες υπηρεσίες του, σύμφωνα με τις πραγματικές 
ανακύπτουσες ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, χωρίς ο Δήμος να δεσμεύεται να εκταμιεύσει τη συνολική αξία του 
συμβατικού προϋπολογισμού. 
 
Για την Ομάδα Γ :  Η εν λόγω υπηρεσία θα παραδοθεί μέσα σ’ ένα μήνα από την ημερομηνία υπογραφής του 
συμφωνητικού και θα αφορά την παροχή του δικαιώματος χρήσης των βελτιωμένων εκδόσεων του συστήματος 
δημοσιολογιστικής παρακολούθησης ΒΙ IMDM της Infosupport A.E. και των υποσυστημάτων αυτού, για το έτος 2022.   
 
Για την Ομάδα Δ :  Η σύμβαση θα ισχύει μέχρι εξαντλήσεως της συμβατικής δαπάνης και όχι πλέον του ενός έτους 
από την ημερομηνία σύναψής της. 
Τα παρουσιαζόμενα προβλήματα στη μηχανογραφική εφαρμογή ΒΙ IMDM της Infosupport A.E. και των 
υποσυστημάτων αυτής θα δηλώνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και θα εξυπηρετούνται όχι πλέον των οκτώ 



(8) ωρών από τη λήψη της ειδοποίησης. Η αίτηση παροχής υπηρεσιών θα γίνεται τηλεφωνικά ή με fax ή με e-mail ή με 
επίσημο έγγραφο του Δήμου μας. 
Η τελική αμοιβή του αναδόχου θα καθοριστεί από τις τιμολογούμενες υπηρεσίες του, σύμφωνα με τις πραγματικές 
ανακύπτουσες ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, χωρίς ο Δήμος να δεσμεύεται να εκταμιεύσει τη συνολική αξία του 
συμβατικού προϋπολογισμού. 
 
Κατά τα λοιπά για τον χρόνο παράδοσης και την ενδεχόμενη παράτασή του, τις κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση 
της υπηρεσίας, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 217, 219 & 220 του Ν.4412/2016.   
 
Άρθρο 8ο : Εμπιστευτικότητα 
 
Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής και για διάρκεια τουλάχιστον είκοσι πέντε 
(25) ετών, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε 
οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα, πληροφορίες ή δεδομένα που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την 
εκτέλεση και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.  
Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο της υπηρεσίας που θα εκτελέσει χωρίς 
την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του Δήμου Μαραθώνος. 
Ειδικότερα:  
• Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια ως προς τις εμπιστευτικές πληροφορίες και τα στοιχεία που 
σχετίζονται με τις δραστηριότητες του Δήμου Μαραθώνος. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα 
δεν είναι γνωστά στους τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί από το Δήμο Μαραθώνος ως εμπιστευτικά. Η 
τήρηση εμπιστευτικών πληροφοριών από τον Ανάδοχο διέπεται από τις κείμενες διατάξεις και το νομοθετικό πλαίσιο 
και πρέπει να είναι εφάμιλλη της εμπιστευτικότητας που τηρεί ο Ανάδοχος για το δικό του Οργανισμό και για τις δικές 
του πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα.  
• Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποφεύγει οποιαδήποτε εμπλοκή των συμφερόντων του με τα συμφέροντα του Δήμου 
Μαραθώνος, να παραδώσει με τη λήξη της Σύμβασης όλα τα στοιχεία, έγγραφα κ.λπ. που έχει στην κατοχή του και 
αφορούν το Δήμο Μαραθώνος, να τηρεί μια πλήρη σειρά των αρχείων και εγγράφων και του λοιπού υλικού που 
αφορά στην υλοποίηση της παρούσας. 
• Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει το απόρρητο και τα αρχεία που αφορούν σε προσωπικά δεδομένα 
ατόμων και που τυχόν έχει στην κατοχή του για την υλοποίηση και παραγωγική λειτουργία της παρούσας, ακόμη και 
μετά τη λήξη, της σύμβασης. 
• Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι και οι 
υπάλληλοι/συνεργάτες/υπεργολάβοι του γνωρίζουν και συμμορφώνονται με τις παραπάνω υποχρεώσεις. Επίσης, ο 
Δήμος Μαραθώνος διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τον Ανάδοχο την αποκατάσταση κάθε τυχόν περαιτέρω 
ζημίας. 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποστέλλει πριν την έναρξη των εργασιών: 
α) κατάσταση (πρωτότυπη, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο) με τα στοιχεία του προσωπικού που θα 
απασχοληθούν στο Δήμο Μαραθώνος στο πλαίσιο της παρούσας, καθώς και το είδος εργασίας που θα προσφέρουν 
β) κατάσταση (πρωτότυπη, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο) με τα στοιχεία των ατόμων που δεν 
αποτελούν προσωπικό της εταιρείας, αλλά θα απασχοληθούν για λογαριασμό της ως υπεργολάβοι, καθώς και το 
είδος εργασίας που θα προσφέρουν. 
γ) κατάσταση με τα στοιχεία των ανωτέρω υπεργολάβων. 
 
Κατά την αποχώρηση ή παύση απασχόλησης του ανωτέρω προσωπικού, ο Ανάδοχος υποχρεούται όπως ενημερώνει 
άμεσα το Δήμο Μαραθώνος. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση πρόθεσης απασχόλησης νέου προσωπικού θα πρέπει να 
αποστέλλονται τα ανωτέρω στοιχεία τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν την έναρξη της απασχόλησης, καθώς σε 
αντίθετη περίπτωση δεν θα είναι δυνατή η είσοδος μη εξουσιοδοτημένου προσωπικού στους χώρους του Δήμου 
Μαραθώνος. 
 



Άρθρο 9ο : Παραλαβή. 
 
Η παραλαβή της υπηρεσίας θα γίνει από την οικεία επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή 
διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την 
τέλεια απόρριψη της παραλαμβανόμενης υπηρεσίας ή την αποκατάσταση των λειτουργικών ανωμαλιών. 
 
Εφ’ όσον ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις πιο πάνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός της υπό της ίδιας οριζόμενης 
προθεσμίας, ο Εργοδότης δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και λογαριασμό του Αναδόχου και 
κατά τον προσφορότερο με τις ανάγκες και τα συμφέροντα του, τρόπο. 
 

 
 

Νέα Μάκρη 11.01.2023 
Ο Συντάξας 

  
Νέα Μάκρη 11.01.2023 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο αν. προϊστάμενος του Τμήματος 

 
 

Δήμος Γκιργκινούδης 
 

  
 

Γιάννης Σπανός 
 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΕΡΓΟ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 

ΧΡΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ - 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GENESIS ΚΑΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 

 ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 
 ΠΡΟΫΠ: 51.600,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 
 ΠΟΡΟΙ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
ΟΜΑΔΑ Α : ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

GENESIS  (ΕΤΗΣΙΑ RELEASE)  
CPV 72210000-0 : Υπηρεσίες Προγραμματισμού πακέτων λογισμικού 

 

 
1 

 
 

 
Παροχή Υπηρεσιών Δικαιώματος Χρήσης εφαρμογής  
ΟΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
 

1.1  

2 

 
Παροχή Υπηρεσιών Δικαιώματος Χρήσης εφαρμογής  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ) 
 

1.2  

3 
 
Παροχή Υπηρεσιών Δικαιώματος Χρήσης εφαρμογής ΥΔΡΕΥΣΗ 
 

1.3  

4 

 
Παροχή Υπηρεσιών Δικαιώματος Χρήσης εφαρμογής  
ΟΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ 
 

1.4  

5 

 
Παροχή Υπηρεσιών Δικαιώματος Χρήσης εφαρμογής  
OTA ΤΕΛΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 
 

1.5  

6 

 
Παροχή Υπηρεσιών Δικαιώματος Χρήσης εφαρμογής  
ΟΤΑ ΤΕΛΗ 2-5% & ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ 
 

1.6  

7 
 
Παροχή Υπηρεσιών Δικαιώματος Χρήσης εφαρμογής OTA ΤΑΠ 
 

1.7  

8 
 
Παροχή Υπηρεσιών Δικαιώματος Χρήσης εφαρμογής ΟΤΑ Κ.Ο.Κ. 
 

1.8  

9 

 
Παροχή Υπηρεσιών Δικαιώματος Χρήσης εφαρμογής  
ΟΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΓΛΚ 
 

1.9  

 
Α/Α 

 
ΕΡΓΑΣΙΑ 

 
Α.Τ. 

 
ΔΑΠΑΝΗ 
(ΕΥΡΩ) 



10 
 
Παροχή Υπηρεσιών Δικαιώματος Χρήσης εφαρμογής  
ΟΤΑ WEB SERVICES 

1.10  

11 
Παροχή Υπηρεσιών Δικαιώματος Χρήσης εφαρμογής  
ΟΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

1.11  

12 
 

 
Παροχή Υπηρεσιών Δικαιώματος Χρήσης εφαρμογής  
ΟΤΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 
 

1.12 
 

 

13 

 
Παροχή Υπηρεσιών Δικαιώματος Χρήσης εφαρμογής  
OTA EXTRA USERS  
 

1.13  

14 

 
Παροχή Υπηρεσιών Δικαιώματος Χρήσης εφαρμογής  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (300 εργαζόμενοι) 
 

1.14  

15 
 
Παροχή Υπηρεσιών Χρήσης εφαρμογής ΟΤΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΗΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ 
 

1.15  

16 

 
Παροχή Υπηρεσιών Χρήσης εφαρμογής  
ΟΤΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΧΡΕΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
 

1.16  

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ  

 
Φ.Π.Α. 24% 

 
 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
 

 
ΟΜΑΔΑ Β : ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GENESIS  
CPV 72000000-5 : Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών : παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο 
και υποστήριξη  

 

1 

Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης 
- παραμετροποίησης -
εκπαίδευσης εφαρμογών του 
προγράμματος GENESIS  
  

2.1 ώρα 340,00   

 
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ  

 

 

 
Φ.Π.Α. 24% 

 

 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 

 

 

 
Α/Α 

 
ΕΡΓΑΣΙΑ 

 
Α.Τ. 

 
Μ.Μ. 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

 
ΤΙΜΗ ΜΟΝ. 

 
ΔΑΠΑΝΗ 
(ΕΥΡΩ) 



ΟΜΑΔΑ Γ : ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
CPV 72210000-0 : Υπηρεσίες Προγραμματισμού πακέτων λογισμικού 

 

 
1 

 
 

 
Παροχή Υπηρεσιών Δικαιώματος Χρήσης εφαρμογής  
ΒΙ IMDM Enterprise Suite  

3.1  

2 

 
Παροχή Υπηρεσιών Δικαιώματος Χρήσης εφαρμογής  
Υποσύστημα (Module)BI Easy Connect (BI EC)  
 

3.2  

3 

 
Παροχή Υπηρεσιών Δικαιώματος Χρήσης εφαρμογής  
Υποσύστημα (Module) SHR Budget  
 

3.3  

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ  

 
Φ.Π.Α. 24% 

 
 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
 

 
ΟΜΑΔΑ Δ : ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
CPV 72000000-5 : Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών : παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο 
και υποστήριξη. 

 

1 

Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης 
- εκπαίδευσης χρηστών στην 
εφαρμογή ΒΙ IMDM Enterprise 
Suite 

4.1 ώρα 255,00   

 
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ  

 

 

 
Φ.Π.Α. 24% 

 

 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Α/Α 

 
ΕΡΓΑΣΙΑ 

 
Α.Τ. 

 
ΔΑΠΑΝΗ 
(ΕΥΡΩ) 

 
Α/Α 

 
ΕΡΓΑΣΙΑ 

 
Α.Τ. 

 
Μ.Μ. 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

 
ΤΙΜΗ ΜΟΝ. 

 
ΔΑΠΑΝΗ 
(ΕΥΡΩ) 



Συγκεντρωτικός Πίνακας 
 

Σύνολο ομάδας Α  

Σύνολο ομάδας Β  

Σύνολο ομάδας Γ  

Σύνολο ομάδας Δ  

Άθροισμα δαπάνης  

Φ.Π.Α. 24%  

Γενικό Σύνολο  

  
Ο προσφέρων μπορεί να συμμετάσχει είτε για το σύνολο των ομάδων (Α,Β,Γ,Δ), είτε για μεμονωμένες ομάδες, είτε για 
συνδυασμό ομάδων της παρούσας μελέτης. 
 
 
 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) : 
 
 
 
                                                                      

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ           /          /  2023 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΕΡΓΟ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 

ΧΡΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ - 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GENESIS ΚΑΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 

 ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 
 ΠΡΟΫΠ: 51.600,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 
 ΠΟΡΟΙ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
ΟΜΑΔΑ Α : ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
GENESIS  (ΕΤΗΣΙΑ RELEASE) 
 
ΑΡΘΡΟ 1.1 : Παροχή Υπηρεσιών Δικαιώματος Χρήσης εφαρμογής OTA ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΓΓΡΑΦΩΝ. 
 
Για την παροχή υπηρεσίας Δικαιώματος χρήσης βελτιωμένης έκδοσης της εφαρμογής ΟΤΑ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ του προγράμματος Genesis, ήτοι τo release για το έτος 2022, για 
την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος. 
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ :                                                                                                         ευρώ (                        ευρώ).  
 
ΑΡΘΡΟ 1.2 : Παροχή Υπηρεσιών Δικαιώματος Χρήσης εφαρμογής ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ). 
 
Για την παροχή υπηρεσίας Δικαιώματος χρήσης βελτιωμένης έκδοσης της εφαρμογής ΟΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
(ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ) του προγράμματος Genesis, ήτοι τo release για το έτος 2022, για την εξασφάλιση της εύρυθμης 
λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος. 
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ :                                                                                                         ευρώ (                        ευρώ).  
 
ΑΡΘΡΟ 1.3 : Παροχή Υπηρεσιών Δικαιώματος Χρήσης εφαρμογής ΥΔΡΕΥΣΗ. 
 
Για την παροχή υπηρεσίας Δικαιώματος χρήσης βελτιωμένης έκδοσης της εφαρμογής ΥΔΡΕΥΣΗ του προγράμματος 
Genesis, ήτοι τo release για το έτος 2022, για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου 
Μαραθώνος. 
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ :                                                                                                         ευρώ (                        ευρώ).  
 
ΑΡΘΡΟ 1.4 : Παροχή Υπηρεσιών Δικαιώματος Χρήσης εφαρμογής ΟΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ. 
 
Για την παροχή υπηρεσίας Δικαιώματος χρήσης βελτιωμένης έκδοσης της εφαρμογής OTA ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ του 
προγράμματος Genesis, ήτοι τo release για το έτος 2022, για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των 
υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος. 
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ :                                                                                                         ευρώ (                        ευρώ).  
 
ΑΡΘΡΟ 1.5 : Παροχή Υπηρεσιών Δικαιώματος Χρήσης εφαρμογής ΟΤΑ ΤΕΛΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ. 
 
Για την παροχή υπηρεσίας Δικαιώματος χρήσης βελτιωμένης έκδοσης της εφαρμογής ΟΤΑ ΤΕΛΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ του 
προγράμματος Genesis, ήτοι τo release για το έτος 2022, για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των 
υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος. 
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ :                                                                                                         ευρώ (                        ευρώ).  
 
ΑΡΘΡΟ 1.6 : Παροχή Υπηρεσιών Δικαιώματος Χρήσης εφαρμογής ΟΤΑ ΤΕΛΗ 2-5% & ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ. 
 
Για την παροχή υπηρεσίας Δικαιώματος χρήσης βελτιωμένης έκδοσης της εφαρμογής ΟΤΑ ΤΕΛΗ 2-5% & 
ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ του προγράμματος Genesis, ήτοι τo release για το έτος 2022, για την εξασφάλιση της εύρυθμης 
λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος. 
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ :                                                                                                         ευρώ (                        ευρώ).  



 
ΑΡΘΡΟ 1.7 : Παροχή Υπηρεσιών Δικαιώματος Χρήσης εφαρμογής OTA ΤΑΠ. 
 
Για την παροχή υπηρεσίας Δικαιώματος χρήσης βελτιωμένης έκδοσης της εφαρμογής OTA ΤΑΠ του προγράμματος 
Genesis, ήτοι τo release για το έτος 2022, για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου 
Μαραθώνος. 
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ :                                                                                                         ευρώ (                        ευρώ).  
 
ΑΡΘΡΟ 1.8 : Παροχή Υπηρεσιών Δικαιώματος Χρήσης εφαρμογής OTA Κ.Ο.Κ. 
 
Για την παροχή υπηρεσίας Δικαιώματος χρήσης βελτιωμένης έκδοσης της εφαρμογής OTA Κ.Ο.Κ. του προγράμματος 
Genesis, ήτοι τo release για το έτος 2022, για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου 
Μαραθώνος. 
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ :                                                                                                         ευρώ (                        ευρώ).  
 
ΑΡΘΡΟ 1.9 : Παροχή Υπηρεσιών Δικαιώματος Χρήσης εφαρμογής ΟΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΓΛΚ. 
 
Για την παροχή υπηρεσίας Δικαιώματος χρήσης βελτιωμένης έκδοσης της εφαρμογής OTA ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΓΛΚ του 
προγράμματος Genesis, ήτοι τo release για το έτος 2022, για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των 
υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος. 
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ :                                                                                                         ευρώ (                        ευρώ).  
 
ΑΡΘΡΟ 1.10 : Παροχή Υπηρεσιών Δικαιώματος Χρήσης εφαρμογής ΟΤΑ WEB SERVICES. 
 
Για την παροχή υπηρεσίας Δικαιώματος χρήσης βελτιωμένης έκδοσης της εφαρμογής OTA WEB SERVICES του 
προγράμματος Genesis, ήτοι τo release για το έτος 2022, για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των 
υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος. 
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ :                                                                                                         ευρώ (                        ευρώ).  
 
ΑΡΘΡΟ 1.11 : Παροχή Υπηρεσιών Δικαιώματος Χρήσης εφαρμογής ΟΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. 
 
Για την παροχή υπηρεσίας Δικαιώματος χρήσης βελτιωμένης έκδοσης της εφαρμογής OTA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
του προγράμματος Genesis, ήτοι τo release για το έτος 2022, για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των 
υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος. 
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ :                                                                                                         ευρώ (                        ευρώ).  
 
ΑΡΘΡΟ 1.12 : Παροχή Υπηρεσιών Δικαιώματος Χρήσης εφαρμογής OTA ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ. 
 
Για την παροχή υπηρεσίας Δικαιώματος χρήσης βελτιωμένης έκδοσης της εφαρμογής OTA ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ του 
προγράμματος Genesis, ήτοι τo release για το έτος 2022, για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των 
υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος. 
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ :                                                                                                         ευρώ (                        ευρώ).  
 
ΑΡΘΡΟ 1.13 : Παροχή Υπηρεσιών Δικαιώματος Χρήσης εφαρμογής OTA EXTRA USERS. 
 
Για την παροχή υπηρεσίας Δικαιώματος χρήσης βελτιωμένης έκδοσης της εφαρμογής OTA EXTRA USERS του 
προγράμματος Genesis, ήτοι τo release για το έτος 2022, για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των 
υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος. 
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ :                                                                                                         ευρώ (                        ευρώ).  
 
ΑΡΘΡΟ 1.14 : Παροχή Υπηρεσιών Δικαιώματος Χρήσης εφαρμογής ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (300 
εργαζόμενοι). 
 
Για την παροχή υπηρεσίας Δικαιώματος χρήσης βελτιωμένης έκδοσης της εφαρμογής OTA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (300 εργαζόμενοι) του προγράμματος Genesis, ήτοι τo release για το έτος 2022, για την εξασφάλιση της 
εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος. 
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ :                                                                                                         ευρώ (                        ευρώ).  
 
ΑΡΘΡΟ 1.15 : Παροχή Υπηρεσιών Δικαιώματος Χρήσης εφαρμογής OTA ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΗΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ. 
 
Για την παροχή υπηρεσίας Δικαιώματος χρήσης βελτιωμένης έκδοσης της εφαρμογής OTA ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΗΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ 
του προγράμματος Genesis, ήτοι τo release για το έτος 2022, για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των 
υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος. 



ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ :                                                                                                         ευρώ (                        ευρώ).  
 
ΑΡΘΡΟ 1.16 : Παροχή Υπηρεσιών Δικαιώματος Χρήσης εφαρμογής ΟΤΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΧΡΕΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ. 
 
Για την παροχή υπηρεσίας Δικαιώματος χρήσης βελτιωμένης έκδοσης της εφαρμογής ΟΤΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΧΡΕΩΝ – 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ του προγράμματος Genesis, ήτοι τo release για το έτος 2022, για την εξασφάλιση της 
εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος. 
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ :                                                                                                         ευρώ (                        ευρώ).  
 
ΟΜΑΔΑ Β : ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GENESIS 
 
ΑΡΘΡΟ 2.1 : Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης - παραμετροποίησης -εκπαίδευσης εφαρμογών του προγράμματος 
GENESIS  
 
Για την παροχή υπηρεσίας τεχνικής υποστήριξης – παραμετροποίησης - εκπαίδευσης εφαρμογών του προγράμματος 
GENESIS, ήτοι φροντίδα – έλεγχος του συνόλου των εφαρμογών του προγράμματος Genesis, επίλυση προβλημάτων 
και εξασφάλιση εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος, κ.λ.π. 
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΩΡΑ                                                                                                                            ευρώ (                  ευρώ).  
 
ΟΜΑΔΑ Γ : ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
 
ΑΡΘΡΟ 3.1 : Παροχή Υπηρεσιών Δικαιώματος Χρήσης εφαρμογής ΒΙ IMDM Enterprise Suite.  
 
Για την παροχή υπηρεσίας Δικαιώματος χρήσης βελτιωμένης έκδοσης της εφαρμογής ΒΙ IMDM Enterprise Suite της 
Infosupport A.E., ήτοι τo release για το έτος 2022, για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του 
Δήμου Μαραθώνος. 
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ :                                                                                                         ευρώ (                        ευρώ).  
 
ΑΡΘΡΟ 3.2 : Παροχή Υπηρεσιών Δικαιώματος Χρήσης εφαρμογής Υποσύστημα (Module)BI Easy Connect (BI EC).  
 
Για την παροχή υπηρεσίας Δικαιώματος χρήσης βελτιωμένης έκδοσης της εφαρμογής Υποσύστημα (Module)BI Easy 
Connect (BI EC) της Infosupport A.E. για την σύνδεση της Μισθοδοσίας με το Genesis, ήτοι τo release για το έτος 2022, 
για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος. 
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ :                                                                                                         ευρώ (                        ευρώ).  
ΑΡΘΡΟ 3.3 : Παροχή Υπηρεσιών Δικαιώματος Χρήσης εφαρμογής Υποσύστημα (Module) SHR Budget. 
 
Για την παροχή υπηρεσίας Δικαιώματος χρήσης βελτιωμένης έκδοσης της εφαρμογής Υποσύστημα (Module) SHR 
Budget της Infosupport A.E., για την πλήρη διασυνδεσιμότητα της εφαρμογής Μισθοδοσίας με το BI IMDM, ήτοι τo 
release για το έτος 2022, για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος. 
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ :                                                                                                         ευρώ (                        ευρώ).  
 
 
ΟΜΑΔΑ Δ : ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
 
ΑΡΘΡΟ 4.1 : Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης - εκπαίδευσης χρηστών στην εφαρμογή ΒΙ IMDM Enterprise Suite. 
 
Για την παροχή υπηρεσίας τεχνικής υποστήριξης – παραμετροποίησης - εκπαίδευσης χρηστών στην εφαρμογή ΒΙ 
IMDM Enterprise Suite της Infosupport A.E., επίλυση προβλημάτων και εξασφάλιση εύρυθμης λειτουργίας των 
Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος, κ.λ.π. 
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΩΡΑ                                                                                                                            ευρώ (                  ευρώ).  

   

                                                                                                 

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ           /          /  2023 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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