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Θέμα Β8:   Διαγωνισμός αρ. 5/2022 «Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΗUMAN 
CAPITAL MANAGEMENT - HCM)  Α) Υπηρεσίες Συντήρησης/Προμήθεια νέων εκδόσεων του 
λογισμικού HCM Β) Προαγορά ωρών για Εκπαίδευση και Υποστήριξη» (Αρ. Φακ. AD.8.4.10) 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. Β5/22/Β8 
 
Η Ολομέλεια του Συμβουλίου μετά από συζήτηση και αφού μελέτησε το θέμα, 
ενέκρινε/επικύρωσε την απόφαση του Συμβουλίου Προσφορών ημερομηνίας 11/4/2022.  
 
Συγκεκριμένα, η Ολομέλεια του Συμβουλίου μετά από μελέτη του θέματος και αφού έλαβε 
υπόψη το σχετικό Εσωτερικό Σημείωμα της Πρώτου Γραμματειακού Λειτουργού, κ. Χαράς Πανέρα 
με αρ. φακ. AD.11.2, AD.8.4.10 με αρ. 61/2022 ημερομηνίας 7/4/2022, αντίγραφο του οποίου 
επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β8 της Ημερήσιας Διάταξης (ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B της Ημερήσιας 
Διάταξης του Συμβουλίου Προσφορών ημερομηνίας 11/4/2022), συμφώνησε με τις εισηγήσεις 
που περιλαμβάνονται σε αυτό και ενέκρινε/επικύρωσε την απόφαση του Συμβουλίου 
Προσφορών ημερομηνίας 11/4/2022. 
 
Συγκεκριμένα η Ολομέλεια του Συμβουλίου αποφάσισε και ενέκρινε/επικύρωσε τα ακόλουθα:  
 
α. Ανάθεση της Σύμβασης στην εταιρεία Singular Logic Α.Ε. σύμφωνα με την παράγραφο 29 (2) 

(β) (ii) του Ν.73(Ι)/2016,  εφόσον δεν υφίσταται ανταγωνισμός για τεχνικούς λόγους, για την 
προμήθεια νέων εκδόσεων του HCM για την περίοδο 1/4/2020 – 31/3/2023 συνολικής αξίας 
€7.226,80   πλέον  Φ.Π.Α.                                                                                                                                                       .       
 

β. Την προαγορά ωρών υποστήριξης εφαρμογών στην τιμή των €50 ανά ώρα πλέον ΦΠΑ.  Με 
βάση την απόφαση του Συμβουλίου Προσφορών ημερομηνίας 11/4/2022, ο Γενικός 
Διευθυντής επιβεβαίωσε με τους αρμόδιους λειτουργούς του Συμβουλίου, όπως η προαγορά 
του συνολικού αριθμού των 70 ωρών θεωρείται αναγκαία για σκοπούς εκπαίδευσης και 
εύρυθμης λειτουργίας του Συστήματος.                             . 
  

γ. Εξουσιοδότησε τον Γενικό Διευθυντή όπως πριν την λήξη του Συμβολαίου που θα υπογραφτεί 
με τον Ανάδοχο σύμφωνα με τις παραγράφους (α) – (β)  πιο πάνω, εξασκήσει το δικαίωμα 
επέκτασης της σύμβασης για την προμήθεια νέων εκδόσεων του HCM για την περίοδο 
1/4/2023 έως 31/3/2024, στην ολική τιμή των €3.115 πλέον Φ.Π.Α., εφόσον αυτό κριθεί 
αναγκαίο.  


