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ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΖΣΙΚΟ

ΦΟΡΔΑ ΑΝΑΘΔΖ :

ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΤΜΖ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΖ
ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΖΖ ΚΑΙ
ΔΠΙΥΔΙΡΖΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ Ο.Σ.Α. (ΓΑΔΜ Α.Δ.)

ΑΝΑΓΟΥΟ

:

ΚΩΝ/ΝΟ . ΡΟΤΣΕΟΤΝΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ
ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ-ΜΔΛΔΣΔ «ΚΑΠΑ RESEARCH Α.Δ.»

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ

:

«ΤΜΒΑΖ ΤΠΟΣΖΡΙΞΖ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΖ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΖ ΤΠΖΡΔΙΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΑΘΖΝΑΙΩΝ»

ΣΙΜΖΜΑ

:

18.880ΔΤΡΩ + ΦΠΑ
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ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ
τθν Ακινα ςιμερα, τθν 8η του μθνόσ Φεβρουαρίου του ζτουσ 2012, μεταξφ:

αφενόσ μεν τθσ ανώνυμθσ αναπτυξιακισ εταιρείασ με τθν επωνυμία «ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΝΩΝΤΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΟΣΑ», και τον διακριτικό τίτλο «ΔΑΕΜ Α.Ε.», που εδρεφει ςτθν Ακινα, οδόσ Λιοςίων αρ. 22,
ΣΚ 10438 ΑΦΜ 090033107 και Δ.Ο.Τ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, νομίμωσ εκπροςωποφμενθ για τθν
υπογραφι τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ από τουσ κ.κ Επαμεινώνδα Λαμπρακάκθ, Πρόεδρο του
Δ.. και Ιωάννθ Ράμφο, Διευκφνοντα φμβουλο, εφεξισ καλοφμενθ «ΔΑΕΜ Α.Ε.» και
αφετζρου τθσ ανώνυμθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία «ΚΩΝ. . ΡΟΤΣΖΟΤΝΗ ΑΝΩΝΤΜΟ
ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΑΓΟΡΑ - ΜΕΛΕΣΕ», και τον διακριτικό τίτλο «ΚΑΠΑ RESEARCH Α.Ε.»,
που εδρεφει ςτον Διμο Ακθναίων, οδόσ Βας. οφίασ αρ 25, ΣΚ 105 64, με ΑΦΜ Ο94349074,
Δ.Ο.Τ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ και εκπροςωπείται νόμιμα για τθν υπογραφι του παρόντοσ από τον
κ. ΑΝΑΣΑΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, Γενικό Διευκυντι, εφεξισ καλοφμενθ ωσ «Εταιρεία».

ςυμφωνήθηκαν, και ζγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
Ο Διμοσ Ακθναίων, ενδιαφζρεται να ξεκινιςει τθν πιλοτικι λειτουργία υπθρεςίασ
κοινωνικισ οικονομίασ, με ςτόχο τθ ςυγκζντρωςθ χριςιμων προϊόντων από νοικοκυριά και
επιχειριςεισ και τθ διανομι τουσ ςε νοικοκυριά και πολίτεσ, που βρίςκονται ςτο όριο τθσ
φτώχιασ ι κάτω από αυτό και τα ζχουν ανάγκθ. Σα προϊόντα αφοροφν τόςο είδθ ζνδυςθσ
υπόδθςθσ και οικιακά είδθ, όςο και τρόφιμα.
Για τθν υλοποίθςθ του ωσ άνω ζργου τθσ πλθροφορικισ υποςτιριξθσ τθσ κοινωνικισ
υπθρεςίασ, θ ΔΑΕΜ Α.Ε. ανζλαβε ςε ςυνεργαςία με τθν ανωτζρω εταιρεία τθν καταςκευι
ενόσ ςυςτιματοσ καταγραφισ προςφορών και διαχείριςθσ κινιςεων αποκικθσ για τθν
καταγραφι και τον ζλεγχο των ειςερχόμενων και εξερχόμενων προϊόντων που κα
προςφζρονται από πολίτεσ ι και επιχειριςεισ ςτθν κοινωνικι υπθρεςία του Διμου
Ακθναίων.

Σο ςφςτθμα κα δίνει τθ δυνατότθτα:
Καταγραφισ των ςτοιχείων των δωρθτών (επωνυμία, διεφκυνςθ, τθλζφωνο, κλπ)
Καταγραφι ειςερχόμενων ειδών
Καταγραφι κζςθσ ςτθν αποκικθ
Καταγραφι των ςτοιχείων των αιτθμάτων από δικαιοφχουσ τθσ υπθρεςίασ
(επωνυμία, διεφκυνςθ, τθλζφωνο, είδοσ πιςτοποιθτικοφ, κλπ)
Καταγραφι εξερχομζνων

ΑΔΑ: Β44ΤΟΡΤΗ-ΜΣΚ

Για τθν υλοποίθςθ του παρόντοσ ζργου θ Εταιρεία κα προβεί:
ςε Ανάλυςθ των επιμζρουσ απαιτιςεων του ζργου, όπωσ αυτζσ προςδιορίηονται
από τισ επιμζρουσ εργαςίεσ και διαδικαςίεσ που κα αναπτυχκοφν για τθν
ορκολογικι διαχείριςθ τθσ κοινωνικισ υπθρεςίασ.
ςτο χεδιαςμό τθσ διαδικαςία τθσ ροισ των εργαςιών.
ςτθν Ανάπτυξθ και Τλοποίθςθ του ςυςτιματοσ και τθσ βάςθσ δεδομζνων.

ΧΡΟΝΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
Σο ζργο κα ξεκινιςει από τθν υπογραφι του παρόντοσ και κα διαρκζςει τρείσ (3) μινεσ. Με
τθν ολοκλιρωςθ του ζργου, κα πρζπει να παραδοκεί το λογιςμικό διαχείριςθσ αποκθκών
ςε πλιρθ λειτουργία, κακώσ και Σεκμθρίωςθ λογιςμικοφ, ςτθν οποία κα περιγράφεται θ
λειτουργία αυτοφ.

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ

ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ
ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΣΑ (ΔΑΕΜ Α.Ε.)

ΚΩΝ. . ΡΟΤΣΖΟΤΝΗ ΑΝΩΝΤΜΟ
ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΑΓΟΡΑ –
ΜΕΛΕΣΕ (ΚΑΠΑ RESEARCH Α.Ε.)

Επαμεινώνδασ Λαμπρακάκθσ
Πρόεδροσ Δ..

Αναςτάςιοσ Γεωργιάδθσ
Γενικόσ Διευκυντισ

Ιωάννθσ Ράμφοσ
Διευκφνων φμβουλοσ

