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                  ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ            24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018       

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ        Αρ. Πρωτ: 602 

 

Θέμα: Έγκριση της υπηρεσίας «Ανάπτυξη ηλεκτρονικών συστημάτων» 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η    597 / 2018 

ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 

3) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του 

άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

4) Την αναγκαιότητα για την παροχή της υπηρεσίας «Ανάπτυξη ηλεκτρονικών συστημάτων» 

5) Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την αριθμ. 

457/2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με αριθμό πρωτοκόλλου 9045/07-11-2018.  

6) Την υποβληθείσα προσφορά. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο «Ανάπτυξη ηλεκτρονικών 

συστημάτων» εκτιμώμενης αξίας τριών χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (3.300,00€), χωρίς Φ.Π.Α., με 

τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

 Β. Εγκρίνουμε την τεχνική περιγραφή και τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας «Ανάπτυξη 

ηλεκτρονικών συστημάτων» με βάση την 41/2018 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγιάς,  

ως ακολούθως: 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Η περιγραφή αυτή αφορά την ανάθεση υπηρεσιών υποστήριξης για την ανάπτυξη ηλεκτρονικών 

συστημάτων του Δήμου Αγιάς. 

Ο Δήμος Αγιάς στην σημερινή εποχή της πληροφορίας και του διαδικτύου επεκτείνεται στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης για την επικοινωνία με τους πολίτες του Δήμου Αγιάς, επίσης προσφέρει σε 

πολλά σημεία δωρεάν ασύρματο wifi για σύνδεση στο διαδίκτυο.  

Για την διαχείριση των παραπάνω απαιτείται συνεργασία με εξειδικευμένο πρόσωπο, ώστε να 

διαχειριστεί την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών συστημάτων του Δήμου Αγιάς.  

Αναλυτικότερα ο ανάδοχος θα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες: 

Ανάπτυξη κεντρικού συστήματος διαχείρισης που περιλαμβάνει την εξ αποστάσεως επίβλεψη 

και παρέμβαση στην υποδομή του δωρεάν ασύρματου wifi συμπλέγματος που στήνεται από 

το δήμο. Υποστηρίζει σύνδεση πολλαπλών διαχειριστών συστήματος για παρακολούθηση και 
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τροποποίηση των ανάλογων παραμέτρων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από σταθερούς 

υπολογιστές αλλά και από κινητές συσκευές ώστε να υπάρχει άμεση ανταπόκριση σε τυχόν 

ανάγκες. Φυσικά θα υπάρχουν ειδοποιήσεις των διαχειριστών με e-mail και alerts στις κινητές 

συσκευές. Επίσης την επίβλεψη του Facebook chatbot. 

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η διαδικασίες αυτές πρέπει να είναι ταχείς, να στηθούν και να 

διαχειριστούν σωστά και να είναι εύκολα προσβάσιμες στους πολίτες. Δεδομένου δε ότι ο Δήμος δεν 

έχει το απαραίτητο εξειδικευμένο προσωπικό για να προχωρήσει τις  διαδικασίες, χρειάζεται την 

υποστήριξη προσώπου που να διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία σε αντίστοιχα θέματα για την 

επιτυχή και έγκαιρη υλοποίηση των απαιτούμενων  ενεργειών και διαδικασιών. 

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  
 

 
Α/Α 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Μον. 
Μέτρ. 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 
ΤΙΜΗ ΜΟΝ. 

 

 
ΔΑΠΑΝΗ 

1. Ανάπτυξη ηλεκτρονικών συστημάτων 
Κατ’ 

αποκ. 
1 3.300,00 3.300,00 

    Σύνολο               3.300,00 

    Φ.Π.Α 24%                  792,00 

           Γενικό Σύνολο 4.092,00 

 

 Γ. Αναθέτουμε την εκτέλεση της υπηρεσίας «Ανάπτυξη ηλεκτρονικών συστημάτων», όπως 

ειδικότερα περιγράφεται στην ανωτέρω τεχνική περιγραφή, στην εταιρία CROWDPOLICY ΨΗΦΙΑΚΕΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με επαγγελματική επί της 

οδού ΓΡΑΜΜΟΥ 82, ΜΟΣΧΑΤΟ, Τ.Κ 18345, με Α.Φ.Μ: 800450326, ΔΟΥ: ΜΟΣΧΑΤΟΥ, τηλ.: 

2169002600, έναντι του ποσού των τριών χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (3.300,00€), χωρίς Φ.Π.Α. 

 Δ. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από πόρους ΣΑΤΑ 

2017 του Δήμου Αγιάς. Στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική 

πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.10.7134.02 και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης. 

Ε. Ο χρόνος παράδοσης της υπηρεσίας ορίζεται το διάστημα μέχρι την 30/03/2019 από την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

ΣΤ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά 

την υποβολή από τον προμηθευτή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου. 

Ζ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη 

και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση των προς ανάθεση ειδών. 

 

                                                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

                                                                                  Αντώνης Ν. Γκουντάρας   
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