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Τεχνική Έκθεση 
Προμήθειας «Αναβάθμισης υφιστάμενων αδειών χρήσης 

λογισμικών παρακολούθησης τεχνικών έργων»  
Cpv: 48100000-9  

 

Βέροια 13 Αυγούστου 2020 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια αναβάθμισης υφιστάμενων 
αδειών χρήσης  λογισμικών τα οποία ήδη χρησιμοποιεί η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Βέροιας, προκειμένου να διεκπεραιώνει αποτελεσματικότερα κάποιες από τις  
εργασίες του «Τεχνικού και συντήρησης έργων» τμήματος. Τα λογισμικά χρησιμοποιούνται 
για την εκπόνηση των μελετών των έργων του τμήματος και της παρακολούθησης των 
κατασκευών του, εκτελώντας σύνθετους υπολογισμούς. Ειδικότερα, το τμήμα αυτό 
χρησιμοποιεί ένα πλήρες πακέτο λογισμικού παρακολούθησης των Μελετών και των 
Κατασκευών της εταιρείας Unisystems Μ.Α.Ε το οποίο περιλαμβάνει:  

 Λογισμικό μελέτης-κοστολόγησης. 

 Λογισμικό κατασκευών. 

 Λογισμικό για Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ. 
Τα πακέτα αυτά θα πρέπει να αναβαθμίζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και μόλις 
είναι διαθέσιμη κάποια ενημέρωση. 

Ως απόρροια των ανωτέρω, για την διαθεσιμότητα των αναβαθμίσεων, ο Δήμος 
Βέροιας προτίθεται να προβεί στην προμήθεια της αναβάθμισης υφιστάμενων αδειών 
χρήσης των εν λόγω λογισμικών για το έτος 2020 και για ένα έτος από την ημερομηνία 
ανάθεσης. Δηλαδή από την ημέρα της ανάθεσης και για ένα έτος θα διατίθενται στο Δήμο 
μας, προς χρήση, οι όποιες αναβαθμίσεις εκδίδονται για τις προαναφερόμενες εφαρμογές. 

 
Η προμήθεια θα περιλαμβάνει πιο συγκεκριμένα: 

 Παροχή των νέων εκδόσεων των προγραμμάτων ή των υποσυστημάτων του 

προγράμματος, και παροχή ενημερώσεων των περιοδικών δεδομένων με τα 

οποία λειτουργεί αυτό, για ένα έτος από την ημερομηνία ανάθεσης (στα 

πλαίσια αυτά παρέχεται και τηλεφωνική ή με e-mail υποστήριξη των χρηστών 

του προγράμματος με όριο της συνολικής ετήσιας διάρκειας της υποστήριξης 

ανά υποσύστημα τις 20 ώρες). 

 Ειδοποιήσεις για τα νέα και τις εξελίξεις του. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας αυτής για 5 άδειες χρήσης, είναι: 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Αναβάθμιση λογισμικού ACE ERP eCM-Μελέτη-
Κοστολόγηση. 

ΤΕΜ. 1 688,00 € 688,00 € 

2 Αναβάθμιση λογισμικού Κατασκευών ACE ERP 
eCM-Κατασκευή. 

ΤΕΜ. 1 592,00 € 592,00 € 
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3 Αναβάθμιση λογισμικού ACE ERP eCM- Σ.Α.Υ.-
Φ.Α.Υ. 

ΤΕΜ 1 224,00 € 224,00 € 

    ΣΥΝΟΛΟ: 1504,00 € 

    Φ.Π.Α. 24%: 360,96 € 

    ΤΕΛ. ΣΥΝΟΛΟ: 1.864,96 € 
 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.10.7134.006 του προϋπολογισμού του Δήμου μας, 
με τίτλο «Ανανέωση και αναβάθμιση αδειών χρήσης υφιστάμενων εφαρμογών λογισμικού». 

 

Βέροια, 13 Αυγούστου 2020 
 

Συντάχθηκε 

Ο υπάλληλος 

Τεχνολογιών, Πληροφορικής 

Και Επικοινωνιών 

 
 
 
 
 

Σιδηρόπουλος Παναγιώτης 

ΠΕ Πληροφορικής 

 

Ελέγχθηκε 

Ο Προϊστάμενος 

Τεχνολογιών, Πληροφορικής 

Και Επικοινωνιών 

 
 
 
 

κ.α.α 
Τριγώνης Γρηγόριος 
ΠΕ Πληροφορικής 

Θεωρήθηκε 

Η Διευθύντρια 

Προγραμματισμού, 
Οργάνωσης & Πληροφορικής 

 
 
 
 
 

Γεωργιάδου Μαρούλα 

Πολιτικός Μηχανικός 

 

 


