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ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :44 /2022 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ                                                                            

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

ΤΙΤΛΟΣ  ΕΡΓΟΥ:  Υπηρεσίες πρόσβασης σε εφαρμογή 

ηλεκτρονικού συστήματος 

αποστολής αιτημάτων – 

προβλημάτων Δημοτών  
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ίδιοι πόροι 

  

 

K.A. : 10.6162.04 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  1,772,45 € (περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 

24%)  
NUTS: 3-EL623 

 

CPV: 64216200-5 

 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ :  
«Παροχή υπηρεσιών πρόσβασης α) σε εφαρμογή 

ηλεκτρονικού συστήματος αποστολής αιτημάτων / προβλημάτων από δημότες μέσω 
φυλλομετρητή ή κινητών τηλεφώνων, β) σε περιβάλλον διαχείρισης / στατιστικών για την 

παρακολούθηση από τον Δήμο και γ) σε εφαρμογή Προσωποποιημένης ενημέρωσης 
Πολιτών». 

 

 
 

Αριθμός μελέτης  /2022 

 

 

 

 

 

ΛΗΞΟΥΡΙ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  2022 
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :44 /2022 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

ΤΙΤΛΟΣ  : Υπηρεσίες πρόσβασης σε εφαρμογή 

ηλεκτρονικού συστήματος 

αποστολής αιτημάτων – 

προβλημάτων Δημοτών  
K.A. : 10.6162.04 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.772,45 € (περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 

24%) 

NUTS: 3-EL623 

CPV: 64216200-5 
 
 
 

 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρο 118. 
2. Ν. 3852/2010 (Α΄ 87), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
3. Ν. 3463/2006 (Α΄ 114), «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

άρθρο 209. 
4. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου 
 
Ο Δήμος Ληξουρίου προτίθεται να συνάψει σύμβαση υπηρεσίας με τίτλο: ««Παροχή υπηρεσιών πρόσβασης 
α) σε εφαρμογή ηλεκτρονικού συστήματος αποστολής αιτημάτων / προβλημάτων από δημότες μέσω 
φυλλομετρητή ή κινητών τηλεφώνων, β) σε περιβάλλον διαχείρισης / στατιστικών για την παρακολούθηση από 
τον Δήμο και γ) σε εφαρμογή Προσωποποιημένης ενημέρωσης Πολιτών». 
 
Περιγραφή υπηρεσιών.   
Στην υπό ανάθεση σύμβαση υπηρεσίας περιλαμβάνονται αναλυτικά τα κάτωθι: 
 
1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ-ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΕΣ 
Υποσύστημα Α: Δημόσια επισκόπηση της πόλης 

Η δημόσια επισκόπηση της πόλης αποτελείται από: 
1. Αρχική σελίδα με domain name της μορφής sensecity.lixouri.gr 
● Εμφάνιση συνοπτικών στατιστικών για το Δήμο σε πραγματικό χρόνο 
● Εμφάνιση των τελευταίων 6 αιτημάτων που αναφέρθηκαν από πολίτες 
● Εμφάνιση χάρτη με τα ανοιχτά προβλήματα των τελευταίων 7 ημερών 
2. Σελίδα αναφοράς προβλήματος 
● Γνωστοποίηση στίγματος μέσω εισαγωγής διεύθυνσης ή αλληλεπίδρασης με το χάρτη της 

πόλης 
● Επιλογή από τις εφτά βασικές κατηγορίες προβλημάτων (Καθαριότητας, Ηλεκτροφωτισμού, 

Πεζοδρομίου / Δρόμου / Πλατείας, Πολιτικής Προστασίας, Πρασίνου, Περιβάλλοντος, 
Ύδρευσης) 

● Εισαγωγή φωτογραφίας 
● Εισαγωγή σχολίου 
● Εισαγωγή στοιχείων για επώνυμη αναφορά 
● Φόρμα πιστοποίησης στοιχείων, σε περίπτωση που δεν έχουν ήδη πιστοποιηθεί  
● Εμφάνιση προτάσεων προβλημάτων ίδιας κατηγορίας, εάν υπάρχουν, που έχουν ήδη 

αναφερθεί εντός μίας περιορισμένης ακτίνας  
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● Αποστολή αιτήματος 
● Απόκτηση μοναδικού αριθμού αναφοράς 
3. Σελίδα αναζήτησης 
● Παροχή φίλτρων αναζητήσεων με βάση κωδικό αιτήματος, κατηγορία προβλημάτων, κατάσταση 

αιτήματος, διάθεση πολιτών και χρονικό παράθυρο αναζήτησης 
● Προβολή των αποτελεσμάτων σε χάρτη 
● Συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία και στατιστικά ανά κατηγορία 
4. Σελίδα περισσότερων προβλημάτων με εμφάνιση των προβλημάτων, ταξινομημένα από 

το πιο πρόσφατο 
5. Σελίδα εμφάνισης αιτήματος 
● Προβολή της ακριβούς θέση του αιτήματος σε χάρτη 
● Εμφάνιση φωτογραφίας αιτήματος 
● Εμφάνιση όλων των ενεργειών που αφορούν το αίτημα με χρονική σειρά 
● Εμφάνιση σχολίων πολίτη/υπηρεσιών, αποκλειστικά στους εγγεγραμμένους χρήστες 

 
Υποσύστημα Β: Διαχειριστικό περιβάλλον 

Η εφαρμογή - πλατφόρμα πρέπει να δίνει την δυνατότητα σε χρήστες, που έχει ορίσει ο Δήμος, 
να έχουν πρόσβαση στο διαχειριστικό περιβάλλον. Ο πιστοποιημένος χρήστης μπορεί να διαχειρίζεται 
τα αιτήματα που στέλνουν οι πολίτες, καθώς και να τους ενημερώνει με email ή sms για τυχόν αλλαγές 
στην κατάστασή τους. 
Το διαχειριστικό περιβάλλον πρέπει να αποτελείται από: 

1. Εποπτική σελίδα όλων των αιτημάτων του Τμήματος που διαχειρίζεται ο χρήστης 
● Εμφάνιση λίστας όλων των αιτημάτων 
● Εισαγωγή φίλτρων για χρονική ταξινόμηση, κατηγορία και υποκατηγορία προβλήματος 
● Μαζική επεξεργασία 
● Εμφάνιση των αιτημάτων σε χάρτη 
● Επιλογή αιτήματος από το χάρτη 
● Εμφάνιση ολοκληρωμένων αιτημάτων 
● Εμφάνιση αιτημάτων που έχουν ανοίξει ξανά 
● Εμφάνιση αιτημάτων άλλων τμημάτων που βρίσκονται σε εκτέλεση  
● Εξαγωγή αιτημάτων σε pdf αρχείο 
● Αναζήτηση αιτημάτων με διεύθυνση 
● Εμφάνιση αιτημάτων ανά 20, 50, 100, 250, 500 
2. Σελίδα επεξεργασίας αιτήματος 
● Εμφάνιση στοιχείων αιτήματος 
● Εμφάνιση στίγματος στο χάρτη 
● Εμφάνιση του αιτήματος στο googlestreetview 
● Εμφάνιση φωτογραφίας 
● Εμφάνιση πλήρους ιστορικού του αιτήματος 
● Δυνατότητα σχολιασμού/ανεβάσματος αρχείου 
● Διαχείριση αιτήματος 
● Αλλαγή κατάστασης 
● Αλλαγή τμήματος 
3. Σελίδα αναζήτησης 
● Αναζήτηση με κωδικό αιτήματος 
● Αναζήτηση με κινητό πολίτη 

● Αναζήτηση με email πολίτη 
● Αναζήτηση κειμένου στα σχόλια των αιτημάτων 
● Εμφάνιση λίστας αποτελεσμάτων 
● Προβολή αποτελεσμάτων στο χάρτη 
● Επιλογή αιτήματος για επεξεργασία 
● Διατήρηση των αποτελεσμάτων της τελευταίας αναζήτησης κατά την πλοήγηση στην εφαρμογή  

 
 
 



4 
 

Υποσύστημα Γ: Στατιστικά στοιχεία 
Η πλατφόρμα πρέπει να παρέχει στατιστικά στον Δήμο, που έχουν σκοπό να ενισχύσουν την 
οργάνωση, στελέχωση και απόδοση των Τμημάτων του Δήμου.  
Το περιβάλλον των στατιστικών αποτελείται από: 

1. Γενικά στατιστικά 
● Εμφάνιση συνολικού αριθμού (πιστοποιημένων) χρηστών 
● Εμφάνιση συνολικού αριθμού επιβεβαιωμένων αιτημάτων 
● Συνολικά εκκρεμή προβλήματα (και ανάλυση ανά τμήμα) 
● Μηνιαία ροή νέων προβλημάτων 
● Μηνιαία ανάλυση  ενεργειών 
2. Στατιστικά ανά κατηγορία προβλημάτων 
● Ροή προβλημάτων 
● Ανάλυσηδιεκπεραιωμένων 
● Ανάλυση ροής προβλημάτων 
3. Στατιστικά ανά Τμήμα Δήμου 
● Ροή προβλημάτων 
● Ανάλυση διεκπεραιωμένων 
● Ανάλυση ροής προβλημάτων 
4. Αναλυτικά στατιστικά επιλεγμένου Τμήματος 
● Γενικά στατιστικά Τμήματος (συνολικά) 
● Γενικά στατιστικά Τμήματος (διάστημα αναζήτησης) 
● Ροή προβλημάτων Τμήματος 
● Ανάλυση ενεργειών Τμήματος 
● Ανάλυση ενεργειών Τμήματος ανά ημέρα εβδομάδας (μέσος όρος) 
● Αναθέσεις ανά ημέρα 
● Διεκπεραιώσεις ανά ημέρα 
● Συνήθη προβλήματα 
● Κατανομή χρονικής διάρκειας επίλυσης προβλημάτων 
5. Κεντρικό Τμήμα 
● Στατιστικά κεντρικού Τμήματος (συνολικά ή για διάστημα αναζήτησης) 
● Ροή νέων προβλημάτων 

Στο σύνολο της πλατφόρμας των στατιστικών να είναι διαθέσιμη η επιλογή διαστήματος αναζήτησης, 
χωρίς περιορισμό στο πλήθος των επιστρεφόμενων αποτελεσμάτων. 
 
Υποσύστημα Δ: Εφαρμογές για φορητές συσκευές 

Οι εφαρμογές της πλατφόρμας πρέπει να είναι διαθέσιμες δωρεάν σε λειτουργικά συστήματα 
IOS και Αndroid. Έχουν στόχο να διευκολύνουν την αναφορά προβλημάτων από πολίτες  μέσα από 
φορητές συσκευές, σε πραγματικό χρόνο. 

Η βασική λειτουργικότητα που καλούνται να καλύψουν οι συγκεκριμένες εφαρμογές είναι η 
αποστολή αιτημάτων μέσω ειδικής φόρμας. Η φόρμα αποστολής αποτελείται από: 

● Δυνατότητα επιλογής τύπου προβλήματος από λίστα προκαθορισμένων προβλημάτων 
● Δυνατότητα επιλογής υποκατηγορίας προβλήματος από λίστα προκαθορισμένων επιλογών, 
καθώς και δυνατότητα προσθήκης προσαρμοσμένης επιλογής 
● Δυνατότητα εισαγωγής προαιρετικής περιγραφής 
● Δυνατότητα επισύναψης φωτογραφίας 
● Φόρμα πιστοποίησης χρήστη, εάν απαιτείται, από την πολιτική του Δήμου 

● Δυνατότητα απόκτησης μοναδικού αριθμού αναφοράς 
 
2.ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ 
Για τους Δημότες 

● Εγγραφή Δημοτών στην υπηρεσία κάνοντας χρήση την εφαρμογής για IOS&Android και επιλογής ενός 

σημείου ενδιαφέροντος. 

● Δυνατότητα επεξεργασίας του σημείου ενδιαφέροντος καθώς και κατάργηση της εγγραφής 

● Επιλογή εμφάνιση ιστορικού των τελευταίων 20 ενημερώσεων 
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Για τον Δήμο 
● Περιβάλλον εισαγωγής μηνυμάτων για συγκεκριμένα γεωγραφικά όρια του Δήμου 

● Περιβάλλον έγκρισης μηνύματος από άτομα που ορίζονται από τον Δήμο 

● Ιστορικό ανακοινώσεων 

● Προγραμματισμένες αποστολές 

● Οπτική απεικόνιση της γειτονιάς στην επικράτεια του Δήμου 

Για την ορθή λειτουργία των ανωτέρω, θα πρέπει να παρέχονται υπηρεσίες αποστολής μηνυμάτων SMS. 
 

 

Υποστήριξη 

 

O Ανάδοχος δεσμεύεται να παρέχει υποστηρικτικές ενέργειες για τη χρήση της εφαρμογής. Η 

υποστήριξη, δύναται να πραγματοποιηθεί με τη φυσική παρουσία του αναδόχου σε χώρο 

επιλογής του Δήμου, είτε σε χώρο του αναδόχου. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα υποστήριξης 

εξ αποστάσεως μέσω προγράμματος τηλεδιάσκεψης. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει υποστήριξη για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται η 

παρούσα σύμβαση. Στόχος των Υπηρεσιών Υποστήριξης είναι η παροχή βοήθειας στη χρήση 

εφαρμογών, η εξασφάλιση της καλής λειτουργίας του συστήματος, η ανταπόκριση του 

αναδόχου σε αναγγελίες προβλημάτων και η αποκατάσταση βλαβών. Ο Ανάδοχος δύναται να 

επικοινωνεί με το Δήμο με τους εξής τρόπους: 

 

● Μέσω τηλεφώνου από Δευτέρα έως Παρασκευή από 10:00 – 15:00 για επείγοντα 

θέματα. Το σύνολο της επικοινωνίας μέσω του συγκεκριμένου τρόπου δεν μπορεί να 

ξεπερνά τις τριάντα (30) ώρες ετησίως 

 

● Μέσω συστήματος διαχείρισης αιτημάτων (email). Η απάντηση για το αίτημα θα 

γίνεται εντός 48 ωρών 

 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση των υποδομών του συστήματος και 

οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται ώστε να παρέχεται πρόσβαση στο σύστημα κατά 99.9% του 

χρόνου λειτουργίας του. 

Στα πλαίσια συνεχούς ενημέρωσης του συστήματος, παρέχονται αναβαθμίσεις του λογισμικού 

και της υποδομής. 

 
 

Διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
Η ανωτέρω σύμβαση προτείνεται να συναφθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 
 
 

 

Ληξούρι ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  2022 

 

Συντάχθηκε   Θεωρήθηκε 

  
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος του 

Τμήματος Προμηθειών 

   

   

   

   

Αλεξανδρόπουλος Ευάγγελος  Διονύσιος Παγώνης 

  ΠΕ Διοικητικών 
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :44 /2022 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

ΤΙΤΛΟΣ  : Υπηρεσίες πρόσβασης σε εφαρμογή 

ηλεκτρονικού συστήματος 

αποστολής αιτημάτων – 

προβλημάτων Δημοτών  
K.A. : 10.6162.04 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.772,45 € (περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 

24%) 

NUTS: 3-EL623 

CPV: 64216200-5 
 

1. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ “Πρόσβασης α) σε εφαρμογή ηλεκτρονικού συστήματος αποστολής αιτημάτων / προβλημάτων 
από δημότες μέσω φυλλομετρητή ή κινητών τηλεφώνων, β) σε περιβάλλον διαχείρισης / στατιστικών για την 

παρακολούθηση από τον Δήμο και γ) σε εφαρμογή Προσωποποιημένης ενημέρωσης Πολιτών” ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 
2022 - 2023.  

Α/Α  ΕΙΔΟΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1.  Παροχή υπηρεσιών πρόσβασης α) σε 
εφαρμογή ηλεκτρονικού συστήματος 
αποστολής αιτημάτων / προβλημάτων 
από δημότες μέσω φυλλομετρητή ή 
κινητών τηλεφώνων, β) σε περιβάλλον 
διαχείρισης / στατιστικών για την 
παρακολούθηση από τον Δήμο και γ) 
σε εφαρμογή Προσωποποιημένης 
ενημέρωσης Πολιτών 

1 1.200 

8.  Υπηρεσία αποστολής μηνυμάτων 
S.M.S. 

5000 229.4 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ €1.429,4 

ΦΠΑ 24% €343,05 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ €1.772,45 
Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των €1.772,45€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, το οποίο θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου 

Ληξουρίου και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2022 με ΚΑ : 10.6162.04 με το 

ποσό των 1.772,45 €. 

Ληξούρι ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  2022 

 

Συντάχθηκε   Θεωρήθηκε 

  
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος του 

Τμήματος Προμηθειών 

 

 

Αλεξανδρόπουλος Ευάγγελος 

 ΔιονύσιοςΠαγώνης 

  ΠΕ Διοικητικών 
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :44 /2022 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

ΤΙΤΛΟΣ  : Υπηρεσίες πρόσβασης σε εφαρμογή 

ηλεκτρονικού συστήματος 

αποστολής αιτημάτων – 

προβλημάτων Δημοτών.  
K.A. : 10.6162.04 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.772,45 € (περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 

24%) 

NUTS: 3-EL623 

CPV: 64216200-5 
 

  
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 

Άρθρο 1. Αντικείμενο της Σύμβασης.  
 
 
 
1. Η υπηρεσία που ανατίθεται με την παρούσα σύμβαση έχει ως αντικείμενο την “Παροχή υπηρεσιών 

πρόσβασης α) σε εφαρμογή ηλεκτρονικού συστήματος αποστολής αιτημάτων / προβλημάτων από δημότες 
μέσω φυλλομετρητή ή κινητών τηλεφώνων, β) σε περιβάλλον διαχείρισης / στατιστικών για την 
παρακολούθηση από τον Δήμο και γ) σε εφαρμογή Προσωποποιημένης ενημέρωσης Πολιτών” για το έτος 
2022. 

 
Άρθρο 2: Συμβατικά στοιχεία.  
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:  
1. Η Σύμβαση. 
2. Η Οικονομική Προσφορά.  
3. Η Συγγραφή των Υποχρεώσεων.  
4. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός.  
5. Η Τεχνική έκθεση.  
 
Άρθρο 3. Διάρκεια της σύμβασης – χρονοδιαγράμματα. 
 

Η χρονική περίοδος της παροχής, ορίζεται σε ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής 

της σύμβασης.  

 

Άρθρο 4. Παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης. 
1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση αυτής διενεργείται από Τμήμα Προμηθειών 

του Δήμου Ληξουρίου, που εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που 
αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων του Αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων 
και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της 
σύμβασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  

2. Η αρμόδια υπηρεσία, εντός δέκα (10) ημερών, θα ορίσει ως επόπτη έναν υπάλληλό της, στον οποίο θα 
ανατεθούν καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης.  

3. Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, 
καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του Αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του 
επόπτη, η υπηρεσία παρακολούθησης της εκτέλεσης της σύμβασης μπορεί να απευθύνει έγγραφα με 
οδηγίες και εντολές προς τον Ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 



8 
 

4. Η αρμόδια υπηρεσία θα συνδράμει τον Ανάδοχο για την αναζήτηση και χορήγηση από άλλους φορείς των 
υπαρχόντων στοιχείων και πληροφοριών αναγκαίων για την παροχή υπηρεσιών.  

 
Άρθρο 5. Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της.  
Η παρούσα μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 132 του ν. 4412/2016. 
 
Άρθρο 6: Αναθεώρηση τιμών.  
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και 
αμετάβλητες.  
 
Άρθρο 7. Καταβολή της αμοιβής του Αναδόχου.  
1. Η συμβατική αμοιβή του έργου συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος  ΦΠΑ (ποσοστό 24% επί της 
αμοιβής) ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ευρώ  και αναλύεται ως ακολούθως: 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ (χωρίς Φ.Π.Α.) €1.429,4 

Φ.Π.Α. 24% €343,05 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ (με Φ.Π.Α.) €1.772,45 

 
Το ύψος της δαπάνης για το οικονομικό έτος 2022  θα ανέλθει έως του ποσού των €1.772,45 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α : 10.6162.04 
2. Η καταβολή της παραπάνω αμοιβής θα γίνεται τμηματικά κατά τα προβλεπόμενα στην απόφαση ανάθεσης 
της σύμβασης. 
3. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και θα παρακρατούνται οι προβλεπόμενες 
κρατήσεις και φόροι. Για την πληρωμή του τιμήματος απαιτούνται κατ’ ελάχιστον τα εξής δικαιολογητικά: 
α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος (σταδίου) που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του 
συμβατικού αντικείμενου, σύμφωνα με το άρθρο 219 του ν.4412/2016. 
β) Τιμολόγιο του Αναδόχου. 
γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 
 
Άρθρο 8. Υποχρεώσεις και εμπιστευτικότητα Αναδόχου. 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο Ανάδοχος τηρεί όλες τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που προβλέπονται από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
το εθνικό δίκαιο, τις συλλογικές συμβάσεις ή τις σχετικές διεθνείς Συμβάσεις. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και 
αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από 
αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε 
παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους, υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. Ο 
Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο το έργο που του ανατέθηκε με 
την παρούσα Σύμβαση ή μέρος αυτής ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση που απορρέει από αυτή, χωρίς 
την προηγούμενη έγγραφη σύμφωνη γνώμη της αναθέτουσας αρχής. Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά 
και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη 
γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο, έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την 
εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του. Επίσης, αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει 
έγγραφα ή πληροφορίες που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που θα εκτελέσει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 
έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
Άρθρο 9: Τόπος παροχής υπηρεσιών.  
Ο Ανάδοχος θα παρέχει τις υπηρεσίες του είτε στις εγκαταστάσεις του Δήμου (π.χ. εκπαίδευση) είτε 
απομακρυσμένα στους διακομιστές του.  
 
Άρθρο 10. Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. 

1. Η παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 219 του ν. 4412/16, από 
επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 

2. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή 
του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον Ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art132


9 
 

των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή 
την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια.  

 
Άρθρο 11: Ανωτέρα βία.  
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και 
εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του, καταβλήθηκε αποδεδειγμένα (πραγματικά 
περιστατικά, έγγραφα, στοιχεία, κ.α.) υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ο όρος περί 
ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα.  
 
Άρθρο 12: Έκπτωση Αναδόχου.  
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία 
που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόμενες κυρώσεις σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 220 του ν. 4412/2016. 
 
Άρθρο 13. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών. 
Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από την Ελληνική και Ενωσιακή νομοθεσία. Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα 
Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις, 
κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης. Σε διαφορετική περίπτωση, κάθε διαφορά θα λύεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 205 και 205Α του ν. 4412/2016. 
 

 

Ληξούρι  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ   2022 

 

Συντάχθηκε   Θεωρήθηκε 

  
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος του 

Τμήματος Προμηθειών 

 

 

Αλεξανδρόπουλος Ευάγγελος 

 ΔιονύσιοςΠαγώνης 

  ΠΕ Διοικητικών 
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :44 /2022 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

ΤΙΤΛΟΣ  : Υπηρεσίες πρόσβασης σε εφαρμογή 

ηλεκτρονικού συστήματος 

αποστολής αιτημάτων – 

προβλημάτων Δημοτών.  
K.A. : 10.6162.04 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.772,45 € (περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 

24%) 

NUTS: 3-EL623 

CPV: 64216200-5 
 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Προς  το Δήμο Ληξουρίου 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ “Πρόσβασης α) σε εφαρμογή ηλεκτρονικού συστήματος αποστολής αιτημάτων / προβλημάτων 
από δημότες μέσω φυλλομετρητή ή κινητών τηλεφώνων, β) σε περιβάλλον διαχείρισης / στατιστικών για την 

παρακολούθηση από τον Δήμο και γ) σε εφαρμογή Προσωποποιημένης ενημέρωσης Πολιτών” ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 
2022.   

Α/Α  ΕΙΔΟΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ   

1.  Παροχή υπηρεσιών πρόσβασης α) σε 
εφαρμογή ηλεκτρονικού συστήματος 
αποστολής αιτημάτων / προβλημάτων 
από δημότες μέσω φυλλομετρητή ή 
κινητών τηλεφώνων, β) σε περιβάλλον 
διαχείρισης / στατιστικών για την 
παρακολούθηση από τον Δήμο και γ) 
σε εφαρμογή Προσωποποιημένης 
ενημέρωσης Πολιτών 

1 ετος  

8.  Υπηρεσία αποστολής μηνυμάτων 
S.M.S. 

5000 μνμ  

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ  

ΦΠΑ 24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  
 
(Ονοματεπώνυμο – Σφραγίδα – Υπογραφή) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

ΛΗΞΟΥΡΙ 19/9/2022 
 

ΠΑΓΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
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