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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

  

 Σ υ µ φ ω ν η τ ι κ ό  Ποσού ( 3.499,35 ) ευρώ. 

 Για την Συντήρηση Εφαρµογών Λογισµικού  Γρ. Κίνησης. 

 Στο  ΡΕΘΥΜΝΟ σήµερα στις  4 / 08 /2010  ,   οι παρακάτω υπογεγραµµένοι : 

 α) Ο ΓΙΩΡΓΗΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ µε την ιδιότητα του ∆ηµάρχου  ΡΕΘΥΜΝΗΣ και 

 β)  Ο Σαριδάκης Αντώνιος του Γεωργίου που εκπροσωπεί νόµιµα την << COMPUTER PLANET 
A.E>> µε έδρα το Ρέθυµνο και στη διεύθυνση: Μ.Πορτάλιου 5-7  

 σ υ µ φ ω ν ο ύ µ ε   κ α ι  δ ε χ ό µ α σ τ ε   τ α  π α ρ α κ ά τ ω 

 A)  Ο  πρώτος των συµβαλλόµενων  µε την ιδιότητα του ∆ηµάρχου 

 Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι 
  Στον δεύτερο των συµβαλλόµενων την συντήρηση µηχανοργάνωση του Γρ. Κίνησης σύµφωνα µε 

την 1885/28-7-10 απόφαση του ∆ηµάρχου. 

Πιο συγκεκριµένα: 
Α) Συµβόλαιο συντήρησης προγράµµατος για το έτος 2010-2011 στο οποίο παρέχονται οι 

παρακάτω εργασίες: 

1) Αλλαγές ΦΠΑ ( 21%-23%) 

2) Ρυθµίσεις και προσαρµογές σε εκτυπώσεις. 

3) Εκτυπώσεις αποθήκης ανά Ε Α ∆ και προµηθευτή. 

4) Ρυθµίσεις ταξινοµήσεων, αθροισµάτων και οµαδοποιήσεων. 

5) Προληπτικός έλεγχος βάσεων δεδοµένων, εκτύπωση λαθών. 

 

Β) Νέες  Εργασίες  

1) ∆ιαδικασίες ∆ιαγωνισµών για προµήθειες και εργασίες.  

α) ∆ηµιουργία διαδικασίας για την προκήρυξη διαγωνισµών. 

β)  ∆ηµιουργία πινάκων ανταλλακτικών και εργασιών. 

γ) ∆ηµιουργία εκτιµώµενου κόστους. 

δ) Εκτύπωση αναλυτικών τιµολογίων προσφοράς ανταλλακτικών, εργασιών, νέων τιµών, συνόλων 

ανά κατηγορία.   

2) Νέες Εκτυπώσεις. 

α) Πρόσθετες εκτυπώσεις για service και αλλαγής λαδιών, ανά όχηµα & µήνα. 

β) Εκτυπώσεις ασφαλιστηρίων των οχηµάτων ανά οµάδα. 

 

3) ∆ηµιουργία διαδικασίας ελέγχου και εκτυπώσεων για τον Επίτροπο. 

α) ∆ηµιουργία κυκλώµατος υπολογισµού της κατανάλωσης καυσίµου και δηµιουργία εκτυπώσεων.   

 

 



 2 

4) ∆ηµιουργία κωδικοποίησης ανταλλακτικών – ειδών. 

α) Συσχέτιση ∆ηµιουργία πινάκων για σύνδεση µε ανταλλακτικά που αντιστοιχούν. 

β) Εκτύπωση  ανταλλακτικών ειδών ανά όχηµα που αντιστοιχούν, οχηµάτων ανά ανταλλακτικά.    

 

Γ)Έκτακτες περιπτώσεις. 

α) Πέρα των παραπάνω υποχρεώσεων θα πρέπει να παρέχεται προς το δήµο και για όλο το έτος τα 

παρακάτω: 

β) Άµεση ανταπόκριση σε περίπτωση δυσλειτουργιών του µηχανογραφικού συστήµατος, εντός 

24τραώρου πρόταση για τη λύση του προβλήµατος. 

γ) Τηλεφωνική & αποµακρυσµένη υποστήριξη σε περίπτωση εκτάκτων περιπτώσεων. 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ 

Φ.Π.Α 

1

Προγραµµατισµένες Εργασίες (Α+ Β )+  Εκτακτες (Γ)     ως 

ανωτέρω.

ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ 2.845,00 € 2.845,00 €

2.845,00 €

654,35 €

3.499,35 €

ΣΥΝΟΛΟ

Φ.Π.Α 23 %

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:  

. 

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Οι παραπάνω εργασίες αντικείµενο εργασιών, θα πρέπει να ολοκληρωθούν µέσα σε ένα µήνα από 

την υπογραφή της σύµβασης. Οι υπόλοιπες έκτακτες περιπτώσεις, θα αντιµετωπιστούν όταν 

παρουσιαστούν στη διάρκεια του έτους. 

Ο δεύτερος των συµβαλλοµένων αποδέχεται χωρίς επιφύλαξη τους όρους και τις συµφωνίες του 

παρόντος συµφωνητικού. 

 

 

    ΟΙ  
      ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
 
 
 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΡΕΘΥΜΝΗΣ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

  
 ΓΙΩΡΓΗΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ  


