
1 

 

             
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                      ΣΥΜΗ,  3/11/2021 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ               Αριθ. Πρωτ.: 3556 

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΤΗΛ. 2246360419                                                                                                                            

ΠΡΟΣ: 
 

                                                                                                                         CROWD POLICY ΙΚΕ 

Ελευθερίου Βενιζέλου 82,  

Τ.Κ. 18345 - ΜΟΣΧΑΤΟ,  

 Τηλ. 2169002600 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας για την Υλοποίηση 

διαδικτυακής πύλης τουριστικής προβολής του Δήμου Σύμης, ενδεικτικού προϋπολογισμού 

12.000,00 ευρώ.  

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία, μέχρι την  

Τρίτη 9 Νοεμβρίου 2021 στις 9:00 π.μ.   

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά 

σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν 

συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση 

νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου 

εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις 

περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), 

τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 

καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως 

συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019). Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή 

εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του 

Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019). 

β. Φορολογική ενημερότητα. 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-73-%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-57-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-79%ce%b1-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ae-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%cf%80%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%b5%ce%bd%ce%b9%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b5/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-80-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-60-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-80-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-60-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-80-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-60-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
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γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016). 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 

υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,  εφόσον έχουν εκδοθεί 

έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με 

την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019). 

δ. Καταστατικό αν πρόκειται για εταιρεία.  

 

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί από σήμερα έως και την ημέρα της διαδικασίας 9-11-2021 στο 

πρόγραμμα «ΚΗΜΔΗΣ», στον «Πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου μας» καθώς και στην 

«ιστοσελίδα του Δήμου μας «www.symi.gr». 

 

                                                                Ο Δήμαρχος 

 

                                                 Ελευθέριος Παπακαλοδούκας 

 

Συνημμένα: 
1. Η από 22-10-2021 Μελέτη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-80-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-60-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
http://www.symi.gr/
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ Μελέτη για την δαπάνη:  

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ               «Παροχή Υπηρεσιών  

ΤΗΛ: 2246360419                                           Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» 

EMAIL: dimosymis@yahoo.gr Κ. A.  10-7134.005 

 Ποσό Προϋπολογισμού: 12.000,00€ 

 CPV:  72511000-0  

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την Υλοποίηση διαδικτυακής πύλης τουριστικής προβολής του 

Δήμου Σύμης. Το συγκεκριμένο αίτημα κρίνεται απαραίτητο καθώς: 

● Απαιτείται ποιοτικός εκσυγχρονισμός του Δήμου και θα οδηγήσει στη αναβάθμιση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη και τους τουρίστες. 

● Αναπτύσσει κανάλια διαδραστικότητας µε τους πολίτες μέσα από την υλοποίηση. 

● Αποτελεί ένα σημαντικό και ολοκληρωμένο εργαλείο υποστήριξης και διαμόρφωσης της 

στρατηγικής του Δήμου. 

 

Υλοποίηση  Διαδικτυακής Πύλης τουριστικής προβολής 

Λειτουργικές προδιαγραφές 

Βασικός στόχος της νέας διαδικτυακής πύλη τουριστικής προβολής είναι η ολοκληρωμένη προβολή 

τουριστικών και πολιτιστικών σημείων της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Σύμης, έχει ως στόχο την 

προώθηση διαφόρων περιηγήσεων και προτάσεις εξατομικευμένων επισκέψεων. 

Ο τρόπος διάρθρωσης του περιεχομένου της ιστοσελίδας που περιγράφεται θα πρέπει να σχεδιαστεί 

από τον Ανάδοχο με τέτοιο τρόπο, ώστε να δίνει περιληπτικά και με σαφή τρόπο τις βασικές 

κατηγορίες.  

Η τελική δομή θα αποφασιστεί σε συνεργασία με τον Δήμο και μετά από προτάσεις του αναδόχου. 

 

Η αναβαθμισμένη Διαδικτυακή Πύλη για τον Τουρισμό θα έχει τα εξής πρόσθετα χαρακτηριστικά:  

 

● Παρουσίαση άμεσης και αξιόπιστης ενημέρωσης για θέματα τουρισμού με βάση περιεχόμενο 

του Δήμου 

● Επικαιροποίηση υφιστάμενου περιεχομένου και προσθήκη νέου σε συνεργασία με το Δήμο. 

● Παρουσίαση σημείων ενδιαφέροντος σε χάρτες (point of interests).  

● Παρουσίαση εμπειριών επισκεπτών(Φόρμα υποβολής) 

● Προσθήκη Event calendar.  

● Συσσώρευση περιεχομένου (aggregation) από τρίτα μέσα social media με λέξεις κλειδιά.  
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● Διάθεση  χάρτη (sitemap)  του  δικτυακού  τόπου,  ο  οποίος  θα παρουσιάζει  τη δοµή  του 

portal, ώστε να µπορεί ο επισκέπτης, να πλοηγείται γρήγορα και εύκολα. 

● Έλεγχος για τη συμβατότητα με τις τελευταίες εκδόσεις των browsers, έλεγχος για συμβατότητα 

με φορητές συσκευές, αναβάθμιση ή και αντικατάσταση των plugins τρίτων προμηθευτών , 

έλεγχος SEO στις σελίδες και προσθήκη νέων λέξεων κλειδιών, κλπ. 

● Σύνδεση  της ιστοσελίδας του Δήμου, με σελίδες του Facebook, twitter, YouTube  του Δήμου.  

● Σε κάθε σελίδα του portal θα εμφανίζονται οι συνδέσεις για τα ανωτέρω social media (social 

media buttons). 

● Σε κάθε άρθρο του portal θα υπάρχει η δυνατότητα στον χρήστη να το προωθεί στα social 

media.  

● Λειτουργία εγγραφής χρηστών με email για λήψη ενημερωτικού δελτίου από το Δήμο 

(newsletter). 

● Hosting του portal για ένα έτος. 

 

Στον πίνακα  που  ακολουθεί  αποτυπώνονται οι απαιτήσεις  σε  χρόνο για  την υλοποίηση  του έργου. 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΣΤΑΔΙΟ ΧΡΟΝΟΣ (Μήνες) 

1 
Υλοποίηση  διαδικτυακής πύλης τουριστικής προβολής 

Έως 4 μήνες 

Συνολική Διάρκεια Υλοποίησης του Έργου Έως 4 μήνες 

 

Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας μετά από έρευνα αγοράς ανέρχεται στο ποσό των 12.000,00 € 

συμπεριλαμβανομένου και ΦΠΑ 24%  και θα καλυφθεί από τον  ΚΑ : 10-7134.005.  Η εκτέλεση της 

ανωτέρω υπηρεσίας θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/8-8-2016).  

Σύμη, 22/10/2021 

 
  

 

Ο Συντάξας 

 

 

                Zούρδης Παναγιώτης 

 

Θεωρήθηκε 

 

Ο Δήμαρχος  

Παπακαλοδούκας Ελευθέριος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ Μελέτη για την δαπάνη:  

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ               «Παροχή Υπηρεσιών  

ΤΗΛ: 2246360419                                           Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» 

EMAIL: dimosymis@yahoo.gr Κ. A.  10-7134.005 

 Ποσό Προϋπολογισμού: 12.000,00€ 

 CPV:  72511000-0  

 

 
 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την αναφερόμενη υπηρεσία είναι ο εξής: 

 

Α/Α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα Τιμή Μονάδας (€) Συνολική Τιμή (€) 

1. Υλοποίηση διαδικτυακής 

πύλης τουριστικής προβολής 
τεμ.  1 9.677,42 € 9.677,42 € 

    Σύνολο 9.677,42 € 

    Φ. Π. Α. 24 % 2.322,58 € 

    Γενικό Σύνολο 12.000,00 € 

 
Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 12.000,00 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 24%.  

Η ανωτέρω δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου και θα βαρύνει τον Κ.Α. 10-

7134.005 με τίτλο «Δημιουργία διαδικτυακής πύλης για την τουριστική προβολή της Σύμης» του 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021. 

Σύμη, 22/10/2021 

    

 

 

   

 

Ο Συντάξας 

 

 

                Zούρδης Παναγιώτης 

 

Θεωρήθηκε 

 

Ο Δήμαρχος  

Παπακαλοδούκας Ελευθέριος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ Μελέτη για την δαπάνη:  

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ               «Παροχή Υπηρεσιών  

ΤΗΛ: 2246360419                                           Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» 

EMAIL: dimosymis@yahoo.gr Κ. A.  10-7134.005 

 Ποσό Προϋπολογισμού: 12.500,00€ 

 CPV:  72511000-0  

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1ο – Ισχύουσες διατάξεις 

Η υπηρεσία μπορεί να γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και ισχύουν οι ακόλουθες 

διατάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα :  

1. Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».  

2. Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

3. Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

4. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

5. Του ν. 4497/2016 (Α' 171)  Άρθρο 107 «Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147))» 

6. Των εκάστοτε ισχυουσών εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημέρα εκτέλεσης της 

προμήθειας. 

ΑΡΘΡΟ 2ο – Συμβατικά στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

α. Σύμβαση 

β. Τεχνική Έκθεση  

γ. Προϋπολογισμός μελέτης 

δ. Τιμολόγιο Προσφοράς 

ε. Συγγραφή υποχρεώσεων 

ΑΡΘΡΟ 3ο : Τρόπος εκτελέσεως  

Σύμφωνα με  τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 2ο της παρούσας) και της  μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Σύμης 
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ΑΡΘΡΟ 4ο : Προϋπολογισμός υπηρεσίας 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας ανέρχεται ενδεικτικά στο ποσό 

των 12.500,00€ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24%.  

Η ανωτέρω δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου και θα βαρύνει τον Κ.Α. 10-

7134.005 με τίτλο «Δημιουργία διαδικτυακής πύλης για την τουριστική προβολή της Σύμης» του 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.  

ΑΡΘΡΟ 5ο : Σύμβαση και χρόνος εκτέλεσης 

Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η απευθείας ανάθεση είναι υποχρεωμένος να προσέλθει 

προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός το πολύ δέκα ημερών από την έγγραφη 

ειδοποίηση του την επόμενη ημέρα, για την υπογραφή της σύμβασης. 

Ο χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας ορίζεται σε  (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 6ο : Άρνηση υπογραφής της σύμβασης 

1. Εάν ο ανάδοχος της παρεχόμενης υπηρεσίας δεν προσέλθει, να υπογράψει τη σύμβαση μέσα σε 

δέκα (10) ημέρες από την γνωστοποίηση σ' αυτόν της κατακύρωσης κηρύσσεται έκπτωτος 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4412/2016.   

2. Ο Δήμου Σύμης, μετά από αυτό μπορεί να επαναλάβει τη διαδικασία. 

3. Ο Δήμος Σύμης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις δικαιούται να αναζητήσει την αποκατάσταση 

κάθε τυχόν θετικής ή αποθετικής ζημίας που έγινε σ' αυτόν  από μέρος του αναδόχου που 

αρνήθηκε την υπογραφή της σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 7ο : Αναθεώρηση τιμών προσφοράς 

Οι τιμές προσφοράς δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά 

παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες μέχρι της περαίωσης της υπηρεσίας. 

ΑΡΘΡΟ 8ο : Παράδοση, προσωρινή και οριστική παραλαβή 

Ως ημέρα παράδοσης θεωρείται η ημέρα κατά την οποία ο ανάδοχος ολοκληρώνει όλες εκείνες τις 

εργασίες που αναφέρονται στην παρούσα. Κατά την παράδοση θα συνταχθεί και απλή βεβαίωση 

καλής εκτέλεσης από την αρμόδια επιτροπή. Ο ανάδοχος ευθύνεται μέχρι του χρόνου εκτέλεσης της 

Υπηρεσίας.  

Στη συνέχεια της εκτέλεσης, η αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Δήμου Σύμης, θα προβεί στην 

παραλαβή της υπηρεσίας. 

Εάν κατά την προσωρινή παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές 

προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την απόρριψη της εργασίας ή την 

αποκατάσταση των λειτουργικών ανωμαλιών της. 

Η οριστική παραλαβή θα γίνει μετά την βεβαίωση καλής εκτέλεσης, και αποσκοπεί στην διαπίστωση 

της καλής εκτέλεσης και λειτουργίας της εργασίας. 

Κατά τον χρόνο εγγύησης εφόσον διαπιστωθούν φθορές, ζημίες, κ.λ.π. που θα οφείλονται στην κακή 

ποιότητα εργασίας, ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί ανάλογα, χωρίς καμία αμοιβή, εφόσον 

είναι δεκτές επανορθώσεων κατά την κρίση της επιτροπής. 

Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις παραπάνω υποχρεώσεις του μέσα στην οριζόμενη από 

την επιτροπή προθεσμία, ο Δήμος Σύμης δικαιούται να κάνει τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και 

λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού 

τρόπο. 
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ΑΡΘΡΟ 9ο : Υπέρβαση προθεσμίας έναρξης εκτέλεσης εργασιών 

Σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος της εργασίας, δεν προβεί για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία 

μέσα σε δύο (2) ημέρες από την λήξη της συμβατικής προθεσμίας στην έναρξη εκτέλεσης των 

εργασιών, δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του 4412/2016. 

Παράταση προθεσμίας μπορεί να χορηγηθεί με αίτηση του αναδόχου πλήρως αιτιολογημένης κατόπιν 

εξέτασης του αιτήματος και σύμφωνης γνώμης της Διοικητικής Επιτροπής. 

ΑΡΘΡΟ 10ο : Αθέτηση όρων σύμβασης 

Η από μέρους του αναδόχου αθέτηση όρου ή όρων της σύμβασης, παρέχει στο Δήμο Σύμης το 

δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο της εργασίας. 

Η έκπτωση του αναδόχου έχει σαν συνέπεια την υποχρέωση του αναδόχου να αποζημιώσει τον Δήμο 

Σύμης για κάθε ζημία θετική και αποθετική την οποία θα υποστεί από την μη εκτέλεση της σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 11ο : Τρόπος πληρωμής 

Η αμοιβή του αναδόχου θα γίνεται  τμηματικά ή εφάπαξ με βάση τις εργασίες που εκτέλεσε. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου εξαιτίας 

συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα 

αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό. 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή της αξίας των συμβατικών εκτελεσθέντων 

εργασιών είναι το πιστοποιητικό καλής εκτέλεσης του έργου από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου 

Σύμης, το τιμολόγιο του αναδόχου εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ ή 

εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ. 

Τα δικαιολογητικά πληρωμής  ελέγχονται από την αρμόδια για την εργασία υπηρεσία. Όλες οι σχετικές 

με την διενέργεια της εργασίας δαπάνες του αναδόχου, βαρύνουν τον οικείο κωδικό αριθμού εξόδου 

(Κ.Α.Ε.) του προϋπολογισμού του. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις περί 

οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων καθώς και οι διατάξεις του Ν. 

4412/2016. 

Η υποβολή του τιμολογίου παροχής  δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως της 

βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών. 

ΑΡΘΡΟ 12ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο ανάδοχος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, 

δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά την 

ημέρα της προσφοράς. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), βαρύνει τον Δήμο Σύμης. 

ΑΡΘΡΟ 13ο : Επίλυση διαφορών 

Οι διαφορές που θα εμφανιστούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

Σύμη, 22/10/2021 

 

Ο Συντάξας 

 

 

                Zούρδης Παναγιώτης 

 

Θεωρήθηκε 

 

Ο Δήμαρχος  

Παπακαλοδούκας Ελευθέριος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ Μελέτη για την δαπάνη:  

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ               «Παροχή Υπηρεσιών  

ΤΗΛ: 2246360419                                           Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» 

EMAIL: dimosymis@yahoo.gr Κ. A.  10-7134.005 

 Ποσό Προϋπολογισμού: 12.000,00€ 

 CPV:  72511000-0  

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα Τιμή Μονάδας (€) Συνολική Τιμή (€) 

1. Υλοποίηση διαδικτυακής 

πύλης τουριστικής προβολής 
τεμ.  1   

    Σύνολο  

    Φ. Π. Α. 24 %  

    Γενικό Σύνολο  

 

Συνολικά προσφερόμενο τίμημα (με ΦΠΑ 

24%)……………………................................................................. 

    
(αριθμητικώς)

 

……………………………………………………………………………………………………..........................

...................................................................................................................................................................    

(ολογράφως)
           

              Ημερομηνία ........................................ 

            
            -Ο-προσφέρων

  

             (σφραγίδα και υπογραφή) 

 




