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Η λύση που χρειάζεται κάθε Ελεύθερος Επαγγελματίας  

& Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών, ανεξάρτητα από την ειδικότητα! 
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Εφαρμογή Web APP / Ετήσιο Κόστος Αξία  

Pegasus Freelancer WebApp ERP – Τιμολόγηση Υπηρεσιών 
Χρήστες: Απεριόριστοι, χωρίς επιπλέον κόστος 

Για να δείτε όλα τα Module και της δυνατότητες της εφαρμογής κάντε κλικ εδώ    

 

Ετήσια Σύμβαση Στήριξης Web App + Hosting 1.5GB 

Ετήσιο συμβόλαιο Αναβαθμίσεων και Ορθής Λειτουργίας 
140,00€ 

Σύνολο προ φπα : 140,00 € 

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α  

 

 

Υπηρεσίες Υλοποίησης Έργου (εφάπαξ κόστος) Αξία  

Υπηρεσίες Υλοποίησης 5 ώρες. 

 Περιλαμβάνει: 

• Εγκατάσταση Εφαρμογής 

• Παραμετροποίηση, Εκπαίδευση 

• Παραμετροποίηση Σύνδεσης με MyData (Έσοδα) 

• Τηλεφωνικής & Remote Υποστήριξης  

Τα παραπάνω κόστη είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις καθώς ο βαθμός 

παραμετροποίησης & εκπαίδευσης εξαρτάται από τις ανάγκες τις εκάστοτε εταιρείας. 

290,00€ 

Σύνολο προ φπα: 290,00 € 

 

 

Συνολική αξία Λογισμικού και Υπηρεσιών: 430,00€ 

Τελικό με φπα: 533,20 € 

 

Χρόνος Παράδοσης Έργου: 1 εβδομάδα  

 

Τρόπος Πληρωμής: 

- Με την παραγγελία, μέσω Τραπεζικής Κατάθεσης:100% της προσφοράς 

 

 
Η Dual Logicom  παρέχει την δυνατότητα Περαιτέρω Ανάπτυξης της Εφαρμογής (Custom 

Development), για τις περιπτώσεις όπου ο πελάτης δεν καλύπτει τις ανάγκες του από τις υπάρχων 

δυνατότητες της εφαρμογής. Η προσθήκη και εγκατάσταση των παραπάνω προαιρετικών modules 

προϋποθέτει την ύπαρξη διαθέσιμων ωρών υποστήριξης.  

 

Δεν περιλαμβάνονται και θα κοστολογηθούν αναλόγως των αναγκών: 

➢ Σχεδιασμός φορμών εκτύπωσης Παραστατικών και έντυπων. (Ο πελάτης έχει την δυνατότητα να 

χρησιμοποιήσει τις πρότυπες φόρμες της εφαρμογής). 

➢ Υπηρεσίες Δημιουργίας CUSTOM Εκτυπωτικών 

➢ Μεταφορά δεδομένων από άλλη εφαρμογή ή import από αρχεία xls, csv κτλ. 

  

http://www.dlgcom.gr/
https://www.dlgcom.gr/el/proionta/pegasus-webapp/pegasus-web-app-freelancere000002.html
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά  Pegasus Freelancer WebApp ERP 
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Συμβόλαιο Υποστήριξης -Προαιρετικό  
 

Συμβόλαιο Προαγοράς Ωρών Υποστήριξής    Αξία  

Προαγορά 5 ωρών   290,00€ 

Προαγορά 10 ωρών   550,00€ 

Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 
 

Σύμφωνα με την εμπειρία μας το 80% των περιπτώσεων, μπορούν να επιλυθούν μέσω 

απομακρυσμένης υποστήριξης.   

Λόγω της μοναδικότητας των απαιτήσεων και των διαφορετικών αναγκών κάθε επιχείρησης, 

προτείνετε η Προαγορά Ωρών Υποστήριξης, καθώς παρέχεται Υποστήριξη, Παραμετροποίηση 

& Remote Support. 

Τα Συμβόλαιο Προαγοράς Ωρών Υποστήριξής ΔΕΝ είναι Ετήσια. Λήγουν  μόνο όταν 

εξαντληθούν οι ώρες προαγοράς.  

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την Τιμολογιακή Πολιτική της εταιρείας. 

 

 

Για την Dual Logicom, 

 

Καρβούνης Γεώργιος 

 
 

 

 

 

 

  

http://www.dlgcom.gr/
http://www.dlgcom.gr/docs/dlgcom_Policy.pdf
http://www.dlgcom.gr/docs/dlgcom_Policy.pdf
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Όροι Προσφοράς 
 

 

Ως παραμετροποίηση, ορίζεται η υλοποίηση των αναγκών του πελάτη, βάσει δυνατοτήτων της εφαρμογής, 

χωρίς περαιτέρω ανάπτυξη της εφαρμογής. 
 

Η Dual Logicom υποχρεούται να παραδώσει το έργο σύμφωνα με τις προδιαγραφές όπως αυτές 

περιγράφονται στις αντίστοιχες προσφορές καθώς και στα έντυπα Τεχνικών Προδιαγραφών των 

Λογισμικών Pegasus της εταιρείας TESAE. 
 

Τα Συμβόλαιο Προαγοράς Ωρών ΔΕΝ είναι Ετήσια. Λήγουν  μόνο όταν εξαντληθούν οι ώρες προαγοράς. 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την Τιμολογιακή Πολιτική της εταιρείας. 

1. Για να ισχύσουν τα Πακέτα Προαγοράς Ωρών θα πρέπει να έχει προηγηθεί η προαγορά τους, μέσω 

τραπεζικής κατάθεσης ή Επιταγής (ών). 
 

Η Dual Logicom  παρέχει κατόπιν συμφωνίας την δυνατότητα Περαιτέρω Ανάπτυξης της Εφαρμογής 

(Custom Development), για τις περιπτώσεις όπου ο πελάτης δεν καλύπτει τις ανάγκες του από τις 

υπάρχουσες  δυνατότητες της εφαρμογής.  
 

Τα Κόστη Ανάπτυξης της Εφαρμογής που δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα προσφορά, προκύπτουν 

από την ανάλυση των απαιτήσεων του πελάτη, κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου και σε συνεργασία 

των δύο μερών. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να παραδοθούν εγγράφως ή με email 

οι απαιτήσεις του πελάτη ώστε να προηγηθεί σχετική ανάλυση και κοστολόγηση, όπου αυτό απαιτείται. 
 

Τα κόστη Ανάπτυξης της Εφαρμογής, εξοφλούνται ως εξής: 

➢ 50% με την αποδοχή της ανάλυσης  υλοποίησης. 

➢ 50% εντός 30ημερών από την ημερομηνία παράδοσης συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Τιμολογίου 

 

O προϋπολογισμός ωρών είναι βάσει εκτίμησης, των όσων έχουν γνωστοποιηθεί εγγράφως ή με email 

στην Dual Logicom ως την παρούσα προσφορά. Περαιτέρω Παραμετροποίηση & Εκπαίδευση 

Χρηστών, ισχύει η τιμολογιακή πολιτική της εταιρείας. 
 

Στην περίπτωση που επιθυμείτε ακριβή προσδιορισμό κόστους υπηρεσιών και ανάπτυξης εφαρμογής, 

θα πρέπει να προηγηθεί λεπτομερείς ανάλυση και καταγραφή απαιτήσεων υλοποίησης του έργου.  

Κόστος Ώρας προ ΦΠΑ: 40€. 

 

Ως Εργατοώρα - ώρα υπολογίζεται ο χρόνος εργασίας του μηχανογράφου για λογαριασμό του πελάτη, 

που πραγματοποιείτε στο χώρο του πελάτη, είτε μέσω Remote Desktop. 
 

Η Dual Logicom δεν υποχρεούται σε Τηλεφωνική υποστήριξη εκτός συμβολαίου προαγοράς ωρών. 
Δεν περιλαμβάνονται και θα κοστολογηθούν αναλόγως των  αναγκών, εκτός κι αν αυτά αναφέρονται 

στα αρχικά κόστη προσφοράς. 
 

➢ Σχεδιασμός φορμών εκτύπωσης Παραστατικών και έντυπων. 

O πελάτης έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τις πρότυπες φόρμες της εφαρμογής. 

➢ Υπηρεσίες Δημιουργίας CUSTOM Εκτυπωτικών 

➢ Μεταφορά δεδομένων από άλλη εφαρμογή. 

➢ Import δεδομένων & παραστατικών από αρχεία xls, csv κτλ. 

http://www.dlgcom.gr/
http://www.dlgcom.gr/docs/dlgcom_Policy.pdf
http://www.dlgcom.gr/docs/dlgcom_Policy.pdf
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ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

 Από:  

Υπεύθυνος:  

Τηλ:  

Ημερομηνία:  

 

Προς ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ ΙΚΕ - Dual Logicom 

 Βορ. Ηπείρου 45, 151 25 Μαρούσι 

 ΑΦΜ: 997837529         Γ.Ε.ΜΗ. 9183101000    
 

Σχετική Οικονομοτεχνική Προσφορά: Pegasus Cloud.Freelancer.ERP 

 

Φορολογικός Μηχανισμός…………. 

Επιπλέον Module: ……………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Σημειώσεις - Όροι:  

1. Με την παρούσα αποδοχή ο πελάτης αποδέχεται τα όσα αναφέρονται στην παραπάνω προσφορά . 

2. Η εταιρεία Dual Logicom δεν υποχρεούται σε υποστήριξη, εκτός συμβολαίου προαγοράς ωρών.  

3. Προδιαγραφές που δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα προσφορά δεν μπορεί να είναι απαιτητές από τον 

πελάτη.  

4. Για να ισχύσουν τα Πακέτα Προαγοράς Ωρών θα πρέπει να έχει προηγηθεί η προαγορά τους. 

5. Πέραν της έκδοσης των αδειών χρήσης λογισμικού, καθώς και της τιμολόγησης αυτών, η εταιρεία δεν 

υποχρεούται σε επιστροφή της προκαταβολής προς τον πελάτη.  

6. Στην περίπτωση υπαναχώρησης του πελάτη κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου, ο πελάτης οφείλει την 

πλήρη εξόφληση των τιμολογίων που έχουν εκδοθεί από την Dual Logicom στο ΑΦΜ του πελάτη ως την 

ημερομηνία αυτή.   

 
Για την Dual Logicom, Για την επιχείρηση, 

 

 

 

 

 

 

 

Καρβούνης Γεώργιος 

T 211 8500 323 

e-mail gkarvounis@dlgcom.gr  

Υπογραφή - Σφραγίδα 

(αποδοχή προσφοράς) 

Με email στο sales@dlgcom.gr  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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