
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  

ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) – ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 6/7/2016              

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:44     

 

 

ΜΕΛΕΤΗ: Αποστολή SMS για την υποστήριξη 

λειτουργιών του Ν.Π. 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 

 

 

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την παροχή υπηρεσίας για την ενεργοποίηση και 

ανάπτυξη εφαρμογής αποστολής σύντομου γραπτού μηνύματος (sms) στο ήδη υπάρχον 

πρόγραμμα συνδρομών του Δημοτικού Κολυμβητηρίου.  

Το πλήθος των μηνυμάτων της συγκεκριμένης εφαρμογής είναι 10.000 sms, τα οποία θα 

χρησιμοποιηθούν για την έγκαιρη, μαζική και άμεση ειδοποίηση των μελών και συνδρομητών 

του Ν.Π. 

Ο Ανάδοχος  

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 620,00ευρώ συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α 24% και θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6224.0001 με τίτλο «Αποστολή SMS για την υποστήριξη 

λειτουργιών του Ν.Π.» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016. 

 

 

 

 

             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Συντάξασα    Η Προϊσταμένη     Η Διευθύντρια  

     Τμ. Αθλητισμού  

 

 

Πολυξένη Παπαδοπούλου  Ελένη Ψήμμα    Στέλλα Μαλατζή  
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 

 

Α/Α Περιγραφή  Μονάδα 

Μέτρησης 

Ποσότητα Τιμή Μονάδας  Δαπάνη 

1 Ενεργοποίηση και 

ανάπτυξη εφαρμογής 

αποστολή SMS για την 

υποστήριξη λειτουργιών 

του Ν.Π. (για 

10.000,00sms) 

Υπηρεσία 1 

 

500,00€ 500,00€ 

  Σύνολο 

 

500,00€ 

  ΦΠΑ 24% 

 

120,00€ 

  Γενικό Σύνολο 620,00€ 

 

 

 

        

 

             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Συντάξασα    Η Προϊσταμένη     Η Διευθύντρια  

     Τμ. Αθλητισμού  

 

 

Πολυξένη Παπαδοπούλου  Ελένη Ψήμμα    Στέλλα Μαλατζή  
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

Α/Α Περιγραφή  Μονάδα 

Μέτρησης 

Ποσότητα Τιμή Μονάδας  Δαπάνη 

1 Ενεργοποίηση και 

ανάπτυξη εφαρμογής 

αποστολή SMS για την 

υποστήριξη λειτουργιών 

του Ν.Π. (για 

10.000,00sms) 

Υπηρεσία 1 

 

  

  Σύνολο 

 

 

  ΦΠΑ 24% 

 

 

  Γενικό Σύνολο  

 

 

 

 

 

        Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο : Ισχύουσες Διατάξεις  

1. Οι διατάξεις του άρθρου 209 Ν. 3463/06   

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 20 του Ν.3731 / 08 

3. Οι διατάξεις του Π.Δ. 28 / 1980 

4. Οι διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362 / 95 και του Νόμου του «Καλλικράτη» 

Ν.3852/10. 

5. Την υπ’ αριθμό 2/45564/0026/31-7-2001 (ΦΕΚ 1066/Β) απόφαση του Υπ. Οικονομικών 

περί καθορισμού των ορίων ανάθεσης. 

6. Το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 3536/07. 

7. Του Π.Δ 113/10 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ.194/Α). 

8. Τις διατάξεις των άρθρων 11 του Ν.4013/2011, 10 του Ν.4038/12 και του άρθρου 61 του 

ν. 4148/2013 περί του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων και της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.  

9. Η σχετική πίστωση λαμβάνεται  από τον προϋπολογισμό  του Ν.Π οικ. έτους  2016 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο : Συμβατικά Στοιχεία 

Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 

 Τεχνική Έκθεση 

 Ενδεικτικός προϋπολογισμός 

 Προϋπολογισμός Προσφοράς 

 Συγγραφή Υποχρεώσεων  

 

ΑΡΘΡΟ 3ο : Έγκριση Αποτελέσματος – Ανακοίνωση Κατακύρωσης  

 Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ  μετά από 

προηγούμενη γνώμη του αρμόδιου για αξιολόγηση οργάνου σύμφωνα με τις διατάξεις 

της παραγράφου 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08.  

 Στον ανάδοχο στον οποίο έγινε η κατακύρωση θα κοινοποιηθεί σχετική ανακοίνωση 

Αποτελέσματος. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο : Υπογραφή Σύμβασης  

Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε η παρεχόμενη υπηρεσία υποχρεούται εντός 10 ημερών 

από την ημερομηνία της ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

Ο χρόνος εκτέλεσης αρχίζει από την εκπνοή αυτής της προθεσμίας. Σε περίπτωση κατά την 

οποία ο ανάδοχος που κατακυρώθηκε η παρεχόμενη υπηρεσία δεν προσέλθει μέσα στην 

προαναφερόμενη χρονική προθεσμία να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται 

υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα 

που απορρέει από αυτή με απόφαση Προέδρου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο : Σύμβαση  

Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η 

σύμβαση συντάσσεται με τους όρους της παρούσας μελέτης και της προσφοράς του μειοδότη 



που έγινε αποδεκτή από την κατά νόμο επιτροπή. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους 

αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής : 

1. Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης. 

2. Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους. 

3. Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες 

4. Την παρεχόμενη προς τον φορέα υπηρεσία / εργασία 

5. Την συμφωνηθείσα τιμή. 

6. Τον τόπο, τον χρόνο και τον τρόπο παροχής της υπηρεσίας / εργασίας. 

7. Τον τρόπο επίβλεψης της εργασίας / υπηρεσίας. 

8. Τον τρόπο πληρωμής. 

9. Τις διατάξεις εκτέλεσης της παρεχόμενης υπηρεσίας / εργασίας. 

10. Τον τρόπο επίλυσης των διαφορών. 

11. Τις προβλεπόμενες ρήτρες. 

12. Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος. 

Η σύμβαση τροποποιείται μόνο όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν 

συμφωνήσουν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από γνωμοδότηση αρμόδιων οργάνων 

αξιολόγησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο : Χρόνος Εκτέλεσης της Παρεχόμενης Εργασίας - Υπηρεσίας 

Ο χρόνος εκτέλεσης της εργασίας ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2016  

 

ΑΡΘΡΟ 7ο : Τρόπος Πληρωμής  

Η πληρωμή της αξίας της εργασίας θα είναι ολική με ένταλμα μέχρι την λήξη της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο : Τόπος, Χρόνος και Τρόπος Διεξαγωγής   

Η εργασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κολυμβητήριο επί των οδών Μεσσηνίας και Δαμασκηνού 

κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και κατόπιν ειδοποίησης του αρμόδιο υπάλληλου του Ν.Π. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο : Υποχρεώσεις Αναδόχου 

- Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο για το υπόλοιπο 

των σύντομων γραπτών μηνυμάτων 

- Ο ανάδοχος δε διατηρεί το δικαίωμα να υπερβεί το πλήθος των μηνυμάτων που έχει 

συμφωνηθεί και κατά συνέπεια τη χρέωση επιπλέον μηνυμάτων   

 

ΑΡΘΡΟ 9ο : Ειδικοί όροι 

Για ότι δεν προβλέφθηκε καθώς και για την επίλυση διαφορών που τυχόν προκύψουν, ισχύουν 

οι διατάξεις του Π.Δ. 28/80 «περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 11/Α), το 

Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007), σε συνδυασμό με τον Ν. 3463/2006 «Κύρωση Κώδικα 

Δήμων και Κοινοτήτων» και οι συναφείς διατάξεις των οικείων Προεδρικών Διαταγμάτων και 

Υπουργικών Αποφάσεων εν γένει. 

   

Για τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής, μεταξύ της 

επιχείρησης και του αναδόχου, σύμβασης, αρμόδια είναι τα ελληνικά δικαστήρια.   

 

                                                                                                                                                                  

  

   

             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Συντάξασα    Η Προϊσταμένη     Η Διευθύντρια  

     Τμ. Αθλητισμού  

 

 

Πολυξένη Παπαδοπούλου  Ελένη Ψήμμα    Στέλλα Μαλατζή  

                 

 


