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ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ  66 /2020 
 
 
 
 
 

 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ «PORTAL» 
ΤΟΥ ΔΗΜΟY ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Προϋπολογισμός Δαπάνης: 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

 
 
CPV: 72212000-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 
     

     1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
     2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
     3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

                                                   
    
Η παρούσα μελέτη αφορά στην νέα ιστοσελίδα του Δήμου. Η υπηρεσία θα περιλαμβάνει την  

ανάπτυξη, εγκατάσταση, παραμετροποίηση της ιστοσελίδας του Δήμου καθώς και την 

εκπαίδευση των χρηστών και διαχειριστών αυτής. Επιπλέον, ο ανάδοχος θα παρέχει 

υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 24.800,00€ (εικοσιτεσσάρων 

χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 

00.6117.0023 “Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης της νέας διαδικτυακής πύλης portal του 

Δήμου Μυτιλήνης ” για το οικονομικό έτος 2020. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια δύο έτη και 

θα βαρύνει τους αντίστοιχους κωδικούς που θα εγγραφούν στους προϋπολογισμούς του 

Δήμου 2 (δύο) ετών με ποσά που κατανέμονται ως εξής: 21.000,00€ για το Ο.Ε. 2020 και 

3.800,00 για το Ο.Ε. 2021.    

 

 
 

 
 

 

 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 
 
 

ΠΑΝΣΕΛΗΝΑ ΟΛΓΑ 

Μυτιλήνη ,  Ιούνιος 2020 
 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  
 
 
 

ΧΤΕΝΕΛΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(τεμάχια) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 
(χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(χωρίς ΦΠΑ) 

1. Ανάλυση δομής, δημιουργία κατηγοριών αναρτήσεων, 
εικαστική μελέτη, δημιουργία πρότυπων σελίδων 

1 3.800,00€ 3.800,00€ 

2. 

Κατασκευή ιστοσελίδας , σύνδεση με εξωτερικές 
εφαρμογές Smart City, ΑΜΕΑ λειτουργικότητα, 
Πολυγλωσσικότητα (Ελληνικά/Αγγλικά), Βασική S.E.O. 

1 5.000,00€ 5.000,00€ 

3. 

Αξιολόγηση, Οργάνωση, Κατηγοριοποίηση, Μεταφορά & 
Μορφοποίηση επιλεγμένου υποσυνόλου περιεχομένου 
από το υπάρχον 

1 3.600,00€ 3.600,00€ 

4. Εκπαίδευση 1 1.800,00€ 1.800,00€ 

5. 

Ετήσιο Κόστος Φιλοξενίας σε διακομιστή μας/ security 
updates / backups/Υπηρεσία Ανάκτησης εντός 
24ώρου/sucuri.net service 

2 1.300,00€ 2.600,00 

6. 
Κόστος ομάδας βελτίωσης και διαχείρισης περιεχομένου 
ανά έτος 

2 1.600,00€ 3.200,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ: 20.000,00€ 

ΑΞΙΑ ΦΠΑ 24%: 4.800,00€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 24.800,00€ 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 
 
 

ΠΑΝΣΕΛΗΝΑ ΟΛΓΑ 

Μυτιλήνη ,  Ιούνιος 2020 
 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  
 
 
 

ΧΤΕΝΕΛΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 

Αφορά στην ανάπτυξη και υποστήριξη της ιστοσελίδας του Δήμου. Η νέα ιστοσελίδα θα πρέπει 

να καλύπτει αναλυτικά τις παρακάτω προδιαγραφές ανά κατηγορία: 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Η ανάπτυξη αφορά στον επίσημο δικτυακό τόπο του δήμου www.mytilene.gr.  Η ιστοσελίδα 

θα αναπτυχθεί εξ΄ αρχής, με σταδιακή μεταφορά του υλικού που υπάρχει στην υφιστάμενη. 

Θα εγκατασταθεί σε server του παρόχου.  

 

2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ 

Η ιστοσελίδα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τα πρότυπα και τους κανόνες όπως αυτοί 

έχουν καθοριστεί και κυρωθεί με την Υπουργική Απόφαση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 (ΦΕΚ 1301/Β'/12-04-2012). Αναλυτική 

περιγραφή του πλαισίου και των κανόνων προς συμμόρφωση παρουσιάζονται στην 

ιστοσελίδα www.e-gif.gov.gr Κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση θα πρέπει να ληφθεί 

υπόψη το θεσμικό και νομικό πλαίσιο που αφορά στην προστασία προσωπικών δεδομένων 

και προσωπικών δεδομένων στον τηλεπικοινωνιακό τομέα (Ν. 2472/97, Ν. 2774/99). Το 

περιβάλλον ανάπτυξης της  ιστοσελίδας θα είναι σύγχρονο και δεν θα κάνει χρήση 

οποιασδήποτε παρωχημένης ή καταργημένης τεχνολογίας. 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

Το περιεχόμενο των ιστοσελίδων θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να περιλαμβάνει : 

 Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη θα έχουν χαρακτήρα δυναμικό ώστε να υπάρχει 

δυνατότητα επέκτασης  

 Την έκδοση του περιεχομένου σε μορφή άρθρων τα οποία θα ενσωματώνουν 

υποστήριξη μορφοποιημένου κειμένου, φωτογραφιών, ήχου, video, χάρτες (google 

maps) και γενικά πολυμεσικού περιεχομένου και θα μπορούν να αφορούν σε 

πρόσωπα, κατηγορίες, ενότητες και να εμφανίζονται στις σελίδες που θα φτιαχτούν 

για το σκοπό αυτό. 

 Δυνατότητα χρήσης ετικετών (tags) σε όλα τα στοιχεία του συστήματος με 

προσθήκη σημαντικότητας. 

http://www.mytilene.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/f/min-reform-egov/ada/%CE%924%CE%A9%CE%96%CE%A7-%CE%92%CE%92%CE%98
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA_BZxkczbHdtvSoClrL8t41p22kte0EtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTszqsRFyUYaRU8c3D0ysQmasR0wO9tvcbr_0llP5mYkb8.
http://www.e-gif.gov.gr/
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 Δυνατότητα αναζήτησης κειμένου σε όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου 

(σελίδες, αρχεία κειμένου και αρχεία .pdf) 

 Δυνατότητα σύνδεσης και αυτοματοποιημένης ενημέρωσης των άρθρων, 

φωτογραφιών, video και λοιπών στοιχείων με την παρουσία στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης (Facebook,  Youtube, κ.ά.) 

 Πρότυπο διαμόρφωσης (template) ειδικά προσαρμοσμένο για λειτουργία του 

δικτυακού τόπου μέσω συσκευών κινητής τηλεφωνίας (mobile) 

 Ενσωμάτωση map με δυναμική απεικόνιση της εκάστοτε δομής του portal 

 Να περιλαμβάνεται φόρμα αναζήτησης η οποία θα βασίζεται στο περιεχόμενο του 

portal 

 Υποστήριξη φόρμας επικοινωνίας (contact form), σε διακριτό σημείο της αρχικής 

σελίδας, ώστε να γίνεται άμεσα αντιληπτή. Δυνατότητα επιλογής των πεδίων της 

φόρμας επικοινωνίας. Παραλήπτης της φόρμας θα είναι εξουσιοδοτημένος χρήστης 

του δήμου 

 Δυνατότητα στατιστικών επισκεψιμότητας 

 Δυνατότητα ερωτηματολογίων/δημοσκοπήσεων δυναμικά καθορισμένων 

 Δυνατότητα εγγραφής μελών και δυνατότητα μαζικής αποστολής NEWSLETTER 

μέσω πλατφόρμας αποστολής (και εκτός ΣΥΖΕΥΞΙΣ), δυνατότητα αποστολής σε 

διακριτές λίστες αποδεκτών. Δημιουργία εικαστικών templates για την αποστολή 

newsletters.  

 Δυνατότητα δημιουργίας κατηγοριών περιεχομένου, θεματικών κ.λπ. 

 Υποστήριξη πολυγλωσσικότητας και εγκατάσταση Αγγλικής γλώσσας χωρίς 

περιεχόμενο.  

 Δυνατότητα εκτύπωσης περιεχομένου σελίδας χωρίς το υπόλοιπο εικαστικό layout 

της 

 Δυνατότητα κατάργηση δημοσίευσης (αποθήκευση ως μη δημοσιευμένη, μη 

ορατή στους χρήστες), χρονοπρογραμματισμός για την εμφάνιση ή απόσυρση 

περιεχομένου, ημερομηνία λήξης δημοσίευσης (αυτόματη κατάργηση 

δημοσίευσης) 

Η διάρθρωση των κατηγοριών, ο σχεδιασμός τόσο της αρχικής σελίδας όσο και των 

υπολοίπων, η θεματολογία, το εικαστικό μέρος (εικόνες, φωτογραφίες), οι ειδήσεις σε 

κυλιόμενη μορφή (μόνιμες ή μη) και η γενικότερη εμφάνιση, θα καθοριστεί από τον τελικό 

ανάδοχο με ομάδα στελεχών (Oμάδα Έργου) του Δήμου. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 της παρούσης 

αναφέρεται το site map της υφιστάμενης ιστοσελίδας. Ενδεικτικά αναφέρονται οι 

κατηγορίες, θεματικές ενότητες κ.λπ. οι οποίες θα πρέπει να συμπεριληφθούν στη νέα 
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ιστοσελίδα αλλά με άλλη δομή και διάρθρωση. Τα υφιστάμενα δεδομένα θα μεταφερθούν 

σταδιακά και με διαβαθμισμένη προτεραιότητα σε συνεννόηση με τα στελέχη του Δήμου 

Μυτιλήνης. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να υποβάλλει προτάσεις - σχέδια (τόσο από 

εικαστική όσο και οργανωτική πλευρά) αλλά σε κάθε περίπτωση η τελική μορφή θα 

αποφασιστεί από την Ομάδα Έργου με τη συνδρομή του Τμήματος Πληροφορικής και 

Νέων Τεχνολογιών. 

 

4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Η ιστοσελίδα θα πρέπει να αναπτυχθεί με σύστημα διαχείρισης περιεχομένου ανοιχτού 

κώδικα. Στον κώδικα θα έχει πρόσβαση και δυνατότητα να τον διαχειρίζεται και τροποποιεί 

προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης. Το σύστημα διαχείρισης Βάσης Δεδομένων που θα 

συνεργάζεται με το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου και στο οποίο θα αποθηκεύονται 

όλα τα δεδομένα θα υποστηρίζεται από τα λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows. Εν 

γένει το σύστημα θα είναι απαλλαγμένο από κάθε μορφής άδεια χρήσης και θα αναπτυχθεί 

στην πρόσφατη έκδοση του λογισμικού του. Η βάση δεδομένων θα παρέχει την ευκολία 

διαχείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων, όπως αυτά θα παράγονται από τους χρήστες και 

θα διατηρούνται σε βάθος χρόνου. Θα πρέπει να διασφαλιστεί η αυξημένη διαθεσιμότητα 

και πρόσβαση των χρηστών στα διαθέσιμα δεδομένα.  

 

Επιπλέον, θα πρέπει να καλύπτουν τα παρακάτω: 

 Το σύστημα θα είναι ανοιχτού λογισμικού (Open Source) 

 Θα παρέχει ασφάλεια βασισμένη σε ομάδες, ρόλους και ενέργειες, ασφάλεια σε 

επίπεδο χρήσης και πρόσβασης, ασφάλεια στην ενεργοποίηση λειτουργιών, 

ασφάλεια στην πρόσβαση από οποιονδήποτε μη εξουσιοδοτημένο χρήστη 

 Θα υπάρχει δυνατότητα ανίχνευσης όλων των μεταβολών και κινήσεων που 

έχουν γίνει από κάθε χρήστη (διατήρηση log files) 

 Θα υπάρχει υποστήριξη πιστοποιητικών ασφάλειας όπως SSL 3.0 

 Η διαχείριση περιεχόμενου της ιστοσελίδας θα γίνεται μέσω Web Based 

συστήματος (CMS - Content Management System).  

 Θα παρέχει δυνατότητες εύκολης προσθήκης/τροποποίησης του περιεχομένου από 

τους χειριστές ή/και της δομής από τους διαχειριστές της ιστοσελίδας. Η 

μορφοποίηση του περιεχομένου θα πρέπει να γίνεται μέσα από ενσωματωμένο 

editor (WYSIWYG). 

 Η είσοδος χρήστη με κωδικό θα πρέπει να γίνεται άπαξ και να μην χρειάζεται σε 

καμιά περίπτωση επανεισαγωγή του κωδικού (Single Sign On) 
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 Θα υπάρχει γραφικό περιβάλλον λειτουργίας των χρηστών 

 Θα γίνεται χρήση των διεθνών προτύπων (web standards) για την υλοποίηση των 

ιστοσελίδων (XHTML, CSS) 

 Θα υπάρχει υποστήριξη δυνατοτήτων/features παρόμοιων με εκείνα ενός οικείου 

σε κάθε χρήστη, επεξεργαστή κειμένου (π.χ. cut / copy & paste, text formatting 

κ.λπ.).  

 Θα υπάρχει δυνατότητα πλήρους συνεργασίας με το clipboard του συστήματος του 

χρήστη ώστε να είναι δυνατή η εισαγωγή εγγραφών (ή μέρους αυτών) από τις 

εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου στο σύστημα.  

 Θα μπορεί να γίνει ανάκτηση περιεχομένου μετά από διαγραφή 

 Θα υπάρχει υποστήριξη αναθεωρήσεων (σελίδων και περιεχομένου) 

 Θα υπάρχει υποστήριξη των τεχνικών χαρακτηριστικών ενσωμάτωσης στο CMS, 

ώστε να υποστηρίζεται η βέλτιστη υλοποίηση  ως προς τις μηχανές αναζήτησης 

(SEO - κατ’ ελάχιστο τα: Title Tag customization, Static, Keyword-rich URL’s, Meta 

Tag customization, Headings customization, 404 Error friendly pages) 

 Θα υποστηρίζει Mobile web-site view για πρόσβαση από κατόχους φορητών 

συσκευών (tablet, κινητά τηλέφωνα κ.λπ.). H mobile έκδοση θα είναι συμβατή με 

λειτουργικά συστήματα iOS και Android  και θα χρησιμοποιεί όσο το δυνατόν 

μικρές σε μέγεθος (KB) σελίδες και εικόνες.  

 Θα γίνει εφαρμογή τεχνικών HTML5, CSS3 κ.ά.  

 Θα υποστηρίζει ολοκλήρωση με τρίτα συστήματα/εφαρμογές μέσω REST/SOAP 

υπηρεσίες ή APIs 

 Θα υπάρχει δυνατότητα διασύνδεσης με τις υφιστάμενες βάσεις δεδομένων του 

Δήμου (δημοτολόγιο, οικονομική διαχείριση κ.λπ.) 

 Θα παρουσιάζει διαλειτουργικότητα με άλλες εφαρμογές του δημόσιου τομέα, κατ΄ 

ελάχιστο με τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (diavgeia.gov.gr) και τα ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

(www.data.gov.gr), για αυτοματοποίηση και αποφυγή διπλής καταχώρησης 

 Θα υπάρχει δυνατότητα εξαγωγής και εισαγωγής δεδομένων από / σε XML 

 Θα υπάρχει πλήρης συμβατότητα με όλους τους γνωστούς φυλλομετρητές 

(Internet Explorer, Mozilla Firefox και Google Chrome) τουλάχιστον της τελευταίας 

5ετίας, τόσο σε επίπεδο τελικού χρήστη όσο και επίπεδο διαχειριστή, χρήστη 

περιεχομένου 

 Θα υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας και διαχείρισης δυναμικών σελίδων 

 Θα υπάρχει δυνατότητα διαχείρισης εικαστικών προτύπων της ιστοσελίδας 

(themes, templates, styles) 

http://www.data.gov.gr/
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 Θα υποστηρίζεται διάθεση του περιεχομένου των σελίδων μέσω τεχνολογίας RSS 

feed 

 Θα υπάρχουν προδιαγραφές χρήσης του από άτομα με ειδικές ανάγκες και 

εναρμόνιση με το πρότυπο W3/WAI (βλ. http://www.w3.org/WAI/intro/wcag.php)  

 Θα υπάρχει δημιουργία και διαχείριση καταλόγων  

 

5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Το σύστημα της ιστοσελίδας θα εγκατασταθεί σε server του ανάδοχου για 2 έτη με γενικό 

πρωτόκολλο ασφάλειας SSL. Σε ενδεχόμενη μεταφορά σε άλλο server, κατόπιν υπόδειξης 

του Δήμου κατά τη διάρκεια της σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να την 

πραγματοποιήσει χωρίς επιπλέον κόστος για το Δήμο Μυτιλήνης. Το σύστημα θα 

εγκατασταθεί και θα παραμετροποιηθεί από τον ανάδοχο ο οποίος θα πρέπει να το 

παραδώσει σε πλήρη λειτουργία, χωρίς να απαιτούνται επιπλέον άδειες ή προϋποθέσεις για 

τη λειτουργία του.  

Δεδομένου ότι, ενδεχομένως, μετά τη λήξη της διάρκειας της διετούς φιλοξενίας του 

ιστοτόπου σε διακομιστή του αναδόχου, να υπάρξει πρόθεση μετάπτωσης στο Ενιαίο 

Κυβερνητικό νέφος (Υπηρεσίες G-Cloud), θα πρέπει να καλύπτονται οι ελάχιστες απαιτήσεις του 

Ενιαίου Κυβερνητικού νέφους, όσον αφορά στα παρακάτω: 

•    Οι Εφαρμογές και τα Λειτουργικά Συστήματα πρέπει να είναι συμβατά με VMWARE 

6.0. 

•    Προκειμένου να μπορεί να υποστηριχτεί online database backup, η βάση πρέπει να 

είναι υποστηριζόμενη από Netbackup 7.7.2. 

 

6. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ - ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να εγκαταστήσει το σύστημα σε πιλοτική μορφή σε ιδιωτικό 

(κλειστό) δίκτυό του ώστε να γίνουν οι τελικές παρατηρήσεις, διορθώσεις και 

παρεμβάσεις. Το πληροφοριακό υλικό στο υφιστάμενο δικτυακό τόπο του Δήμου, θα 

αντλήσει ο ανάδοχος από τη βάση με σκοπό την σταδιακή ενσωμάτωσή του (μέρους ή 

ολόκληρου) στο νέο σύστημα.  

 

7. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να εκπαιδεύσει το προσωπικό του Δήμου στη διαχείριση και 

ενημέρωση του νέου συστήματος. Θα απαιτηθούν δύο ομάδες εκπαίδευσης: 

http://www.w3.org/WAI/intro/wcag.php
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 Ομάδα Α’ - ενημέρωσης περιεχομένου : θα εκπαιδευτούν όσοι εμπλεκόμενοι 

υπάλληλοι, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Δήμου, θα εμπλέκονται στην 

ενημέρωση του περιεχομένου. 

 Ομάδα Β’ – διαχείρισης συστήματος : θα αποτελείται από το προσωπικό του 

Τμήματος Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών και θα εκπαιδευτούν στη 

διαχείριση του συστήματος. 

Οι εκπαιδεύσεις θα γίνουν σε χώρο του Δήμου Μυτιλήνης, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες 

και κατόπιν συνεννόησης με το προς εκπαίδευση προσωπικό και θα έχουν διάρκεια μίας 

εργάσιμης εβδομάδας. 

 

8. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει υποστήριξη συντήρησης στο σύστημα για διάστημα 

δύο (2) ετών με ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Κατά την 

περίοδο των δύο ετών συντήρησης ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει κατ’ ελάχιστο τις 

παρακάτω υπηρεσίες :  

 Να παρέχει απεριόριστη τηλεφωνική υποστήριξη όλες τις εργάσιμες ημέρες και 

ώρες λειτουργίας του Δήμου για την επίλυση των τεχνικών προβλημάτων. 

 Σε περίπτωση προβλημάτων που δεν μπορεί να επιλυθούν δια του τηλεφώνου ή με 

απομακρυσμένη πρόσβαση μέσω διαδικτύου, ο ανάδοχος οφείλει να στείλει έμπειρο 

εξουσιοδοτημένο συνεργάτη του επιτόπου για την επίλυση του προβλήματος, το 

αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την μέρα που εντοπίστηκε και 

αναφέρθηκε το πρόβλημα. 

 Ειδικότερα, για προβλήματα που η Υπηρεσία χαρακτηρίζει ως επείγοντα ή κρίσιμα, 

η ανταπόκριση και η αποκατάσταση πρέπει να είναι κατά το δυνατόν άμεση, εντός 

24 ωρών από την ώρα αναφοράς του προβλήματος. 

 Παροχή τυχόν νεότερων και βελτιωμένες ή διορθωτικών εκδόσεων του 

συστήματος, απαλλαγμένα από κόστος. 

 σε περίπτωση πρόσβασης από οποιονδήποτε μη εξουσιοδοτημένο χρήστη και 

πρόκληση βλάβης ή δυσλειτουργίας, υποχρέωση επαναφοράς στην προγενέστερη 

κατάστασης (με βάση τα πιο πρόσφατα αντίγραφα ασφαλείας), εντός 24 ωρών από 

τη στιγμή διαπίστωσης του προβλήματος. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα παρέχει περιοδικό εξ’ αποστάσεως έλεγχο, μία φορά το τρίμηνο 

για το σύνολο των δύο ετών της σύμβασης, της βάσης δεδομένων καθώς και έλεγχο της 

διαδικασίας αυτόματης δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.  
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9.  ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 

Τελικό παραδοτέο ορίζεται όλο το σύστημα που περιλαμβάνει όσα ορίζονται στις τεχνικές 

προδιαγραφές της παρούσας μελέτης, έχει γίνει η μεταφορά των δεδομένων της 

υφιστάμενης βάσης, βρίσκεται σε πλήρη και κανονική λειτουργία και συντηρείται κανονικά 

καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

 

 

 
 
 

 

 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
 

 
 

ΠΑΝΣΕΛΗΝΑ ΟΛΓΑ 

Μυτιλήνη ,  Ιούνιος 2020 
 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  

 
 
 

ΧΤΕΝΕΛΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
 

ΑΡΘΡΟ 1Ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης αφορά στην ανάπτυξη της ιστοσελίδας του 

Δήμου Μυτιλήνης www.mytilene.gr   

 

ΑΡΘΡΟ 2Ο: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η εκτέλεση των υπηρεσιών διέπεται από: 

1. Το Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

2. Το N.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης. 

3. Την παράγραφο 2, του άρθρου 209 «Προμήθειες –Υπηρεσίες –Μελέτες» και την 

παράγραφο 1 του άρθρου 271 «Ισχύς κανονιστικών ρυθμίσεων – Λοιπές μεταβατικές 

ρυθμίσεις» του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α’), Δημοτικός & Κοινοτικός 

Κώδικας. 

4. Την ερμηνευτική εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ 2/2007 «Εφαρμογή διατάξεων 

Ν.3463/2006». 

5. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Περί προμηθειών του Δημοσίου τομέα & 

ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 

6. Το Ν.3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112Α/13-7-2010: Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις 

7. Ο Ν.4155/2013 (ΦΕΚ120/A/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, 

του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014)  

8. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 145/ τ.Α’/5-8-

2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

 

 

 

http://www.mytilene.gr/
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ΑΡΘΡΟ 3Ο: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:  

I. Σύμβαση 

II. Οικονομική προσφορά του αναδόχου  

III. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

IV. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 

V. Το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών 

 

ΑΡΘΡΟ 4Ο: ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 24.800,00€ (εικοσιτεσσάρων χιλιάδων 

οκτακοσίων  ευρώ). Η ανάθεση θα γίνει με απόφαση Δημάρχου (απευθείας ανάθεση) με 

κριτήριο την χαμηλότερη από οικονομική άποψη προσφορά. Η προσφορά του αναδόχου 

θα περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτήσεων. 

 

ΑΡΘΡΟ 5Ο: ΣΥΜΒΑΣΗ 

Ο Ανάδοχος, μετά την έγκριση του αποτελέσματος σύμφωνα με το νόμο, υποχρεούται να 

προσέλθει στο Δημαρχιακό Κατάστημα εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση της 

απόφασης ανάθεσης, για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση που απαιτείται.  

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι 2 (δύο) έτη, από την ημερομηνία υπογραφής της.  

Η παράδοση του συστήματος θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε τέσσερις (4) μήνες για το 

σύνολο των απαιτήσεων (εφαρμογή, εγκατάσταση, παραμετροποίηση, εκπαίδευση) με 

ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία της υπογραφής της σύμβασης. 

Η τιμή μονάδας της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια της 

εργασίας  και για κανένα λόγο δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε αναθεώρηση. 

 

ΑΡΘΡΟ 6Ο: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει θα πρέπει να έχει εμπειρία στην ανάπτυξη και παροχή 

υπηρεσιών στο αντικείμενο ανάπτυξης ιστοσελίδων. Για την απόδειξη τη εμπειρίας 

απαιτείται να υποβάλλει τουλάχιστον 2 (δύο) βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ισάριθμων 

υπηρεσιών αντίστοιχου αντικειμένου (δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα), . Ο ανάδοχος θα 

πρέπει να έχει παρεμφερή κύκλο εργασιών την τελευταία πενταετία (2015-2019), 

τουλάχιστον πεντακόσιες χιλιάδες (500.000,00 €) ευρώ . 
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ΑΡΘΡΟ 7Ο: ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

Εάν η παρεχόμενη υπηρεσία δεν είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές και τις υποδείξεις της 

Ομάδας Έργου ,ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 8Ο: ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνεται στην έδρα του Δήμου Μυτιλήνης, στους 

διακομιστές του Μηχανογραφικού Κέντρου και στους υπολογιστές των αρμοδίων 

υπηρεσιών του Δήμου, όπου είναι εγκατεστημένες οι  μηχανογραφικές εφαρμογές που 

αναφέρονται παραπάνω και καλύπτονται από τη σύμβαση. Οποιαδήποτε υπηρεσία δεν 

είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές έχουν καθοριστεί στην παρούσα 

μελέτη, θα πρέπει να συμμορφώνεται σε αυτές, ειδάλλως θα απορρίπτεται. 

Αναλυτικά οι παραλαβές και οι αντίστοιχες πληρωμές θα γίνουν ως εξής: 

1. Με την ολοκλήρωση των 4 (τέσσαρων) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης 

θα γίνει η παραλαβή του συνόλου των απαιτήσεων (εφαρμογή, εγκατάσταση, 

παραμετροποίηση, εκπαίδευση) και η πληρωμή του 70% του ποσού της σύμβασης 

2. Με την ολοκλήρωση των 12 (δώδεκα) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, θα 

γίνει η παραλαβή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και η πληρωμή ποσού ίσου με 

το 20% του ποσού της σύμβασης 

3. Με την ολοκλήρωση των 24 (είκοσι τεσσάρων) μηνών από την υπογραφή της 

σύμβασης, θα γίνει η παραλαβή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και η πληρωμή 

ποσού ίσου με το 10% του ποσού της σύμβασης 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 202 

του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κατά την ημέρα υπογραφής της 

σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης ποσού ίσου µε το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. Ο χρόνος 

ισχύος της εγγυητικής επιστολής πρέπει να είναι κατά 2 μήνες μεγαλύτερος από τον χρόνο 

παράδοσης των υπηρεσιών εφαρμογή, εγκατάσταση, παραμετροποίηση, εκπαίδευση (ο 

οποίος ορίστηκε σε 4 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης). Η εγγύηση 

καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της υπηρεσίας μετά την 

οριστική παραλαβή των υπηρεσιών από την αρμόδια επιτροπή και την εκκαθάριση των 

τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων. 
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ΑΡΘΡΟ 10ο: ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους βάσει των ισχυόντων νόμων φόρους, 

τέλη, κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της ανάθεσης πλην του Φ.Π.Α. που βαρύνει 

το Δήμο.  

 

ΑΡΘΡΟ 11Ο: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Εάν υπάρχει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της εργασίας, 

μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης και σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν 

συμμορφωθεί θα εφαρμοσθούν όσα προβλέπονται για την έκπτωση του αναδόχου από την 

υπηρεσία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

 
 

 
 

 

 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 
 
 

ΠΑΝΣΕΛΗΝΑ ΟΛΓΑ 

Μυτιλήνη ,  Ιούνιος 2020 
 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  

 
 
 

ΧΤΕΝΕΛΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(τεμάχια) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(χωρίς 
ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(χωρίς ΦΠΑ) 

1. Ανάλυση δομής, δημιουργία κατηγοριών αναρτήσεων, 
εικαστική μελέτη, δημιουργία πρότυπων σελίδων 

1   

2. 

Κατασκευή ιστοσελίδας , σύνδεση με εξωτερικές 
εφαρμογές Smart City, ΑΜΕΑ λειτουργικότητα, 
Πολυγλωσσικότητα (Ελληνικά/Αγγλικά), Βασική S.E.O. 

1   

3. 

Αξιολόγηση, Οργάνωση, Κατηγοριοποίηση, Μεταφορά & 
Μορφοποίηση επιλεγμένου υποσυνόλου περιεχομένου 
από το υπάρχον 

1   

4. Εκπαίδευση 1   

5. 

Ετήσιο Κόστος Φιλοξενίας σε διακομιστή μας/ security 
updates / backups/Υπηρεσία Ανάκτησης εντός 
24ώρου/sucuri.net service 

2   

6. 
Κόστος ομάδας βελτίωσης και διαχείρισης περιεχομένου 
ανά έτος 

2   

ΣΥΝΟΛΟ:  

ΑΞΙΑ ΦΠΑ 24%:  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:  

 

 

 

 

 
 

 

 
  

…………………… , ……/……/…… 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 
(Σφραγίδα-Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

Site Map προτεινόμενης ιστοσελίδας 
 

Site Map Δήμος Μυτιλήνης 
 

 Αρχική 

o Δήμος 

 Δήμος 

 Δήμαρχος 

 Δήμαρχος 

 Συναντήσεις Δημάρχου 

 Φωτογραφίες 

 Βίντεο 

 Νέα - Ενημερώσεις 

 Αντιδήμαρχοι 

 Αντιδήμαρχοι 

 Παναγιώτης Κατσαβέλλης 

o Φωτογραφίες 

o Βίντεο 

o Νέα - Ενημρώσεις 

 Ευστράτιος Τζιμής 

o Φωτογραφίες 

o Βίντεο 

o Νέα - Ενημερώσεις 

 Ευστράτιος Δαγκλής 

o Φωτογραφίες 

o Βίντεο 

o Νέα - Ενημερώσεις 

 Παναγιώτης Τσακύρης 

o Φωτογραφίες 

o Βίντεο 

o Νέα - Ενημερώσεις 

 Κωνστανίνος Κουνέλης 

o Φωτογραφίες 

o Βίντεο 

o Νέα - Ενημερώσεις 

 Μανούσος Παράσχος 

o Φωτογραφίες 

o Νέα - Ενημερώσεις 

 Νέα - Ενημερώσεις 

 Δημοτικό Συμβούλιο 
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 Νέα - Ενημερώσεις 

 Υπηρεσίες 

 Γενικός Γραμματέας 

 Νέα - Ενημερώσεις 

 (Νομικά Πρόσωπα) 

o Δημότης 

 Δημότης 

 Νέα - Ενημερώσεις 

 Κοινωνική Μέριμνα 

 Κοινωνικό Παντοπωλείο – Κοινωνικό Φαρμακείο 

o Φωτογραφικό Υλικό 

o Έντυπο 

o Απολογισμοί 

 Αστικά Ολοκληρωμένα 

 Βοήθεια στο Σπίτι 

 Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου 

 Κέντρο Κοινότητας Μυτιλήνης 

 Βρεφονηπιακοί Σταθμοί 

 Κ.Α.Π.Η. 

 Δ.Ο.Κ.Π. 

 Νέα - Ενημερώσεις 

 Υγεία  

 Γενικό Νοσοκομείο Λέσβου 

 Εφημερεύοντα Φαρμακεία 

 Κέντρα Υγείας 

 Νέα - Ενημερώσεις 

 Εκπαίδευση 

 Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

 Σχολεία 

o Νηπιαγωγεία 

o Δημοτικά 

o Γυμνάσια 

o Λύκεια 

o Τεχνική Εκπαίδευση 

 Νέα - Ενημερώσεις 

 Περιβάλλον – Καθαριότητα 

 Καθαριότητα 

 Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου 

 Τμήμα Πρασίνου 

 Τμήμα Περιβάλλοντος 

 Τμήμα Εγκαταλελειμμένων Οχημάτων 

 Νέα Ενημερώσεις 

 Πολιτική Προστασία 
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 Πολιτική Προστασία – Πυροσβεστικός Σταθμός 

 Νέα - Ενημερώσεις 

 Αθλητισμός 

 Αθλητικές Εκδηλώσεις 

 Αθλητικές Εγκαταστάσεις 

 Αθλητικοί Σύλλογοι 

 Νέα - Ενημερώσεις 

 Εθελοντισμός 

 Νέα - Ενημερώσεις 

o Επισκέπτης 

 Ιστορία 

 Η Ιστορία της Μυτιλήνης 

 Ιστορία, Προϊστορία και Μυθολογία 

 Ιστορικά Στοιχεία Αγιάσου 

 Ιστορικά Στοιχεία Γέρας 

 «Λέσβος» 

 Η Μυτιλήνη που νοστάλγησα 

 Νέα - Ενημερώσεις 

 Μουσεία 

 Παραδοσιακό Σπίτι Παμφίλων 

 Αρχαιολογικό Μουσείο Μυτιλήνης 

 Μουσείο Θεοφίλου 

 Βυζαντινό Μουσείο 

 Μουσείο Λαϊκής Τέχνης 

 Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης – Βιβλιοθήκη Teriade 

 Νέα - Ενημερώσεις 

 Αξιοθέατα 

 Τουριστικός Οδηγός 

 Γενί Τζαμί 

 Πινακοθήκη 

 Αρχαίο Θέατρο Μυτιλήνης 

 Κάστρο Μυτιλήνης 

 Ιαματικές Πηγές 

 Αρχαιολογικοί Χώροι – Μνημεία 

 Νέα - Ενημερώσεις 

 Περιπατητικές Διαδρομές 

 Περιπατητικές Διαδρομές 

o Περιπατητικές Διαδρομές 

o Τοπικό Πρόγραμμα Leader 

o Δίκτυο Περιπατητικών Διαδρομών στη Λέσβο 

o Νέα - Ενημερώσεις 

 Περιοχές Natura 

 Θερμές Πηγές 
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 Φυσικός Πλούτος 

 Νέα - Ενημερώσεις 

 Παραλίες 

 Νέα - Ενημερώσεις 

 Λιμάνια 

 Μαρίνα Μυτιλήνης 

 Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου 

 Νέα - Ενημερώσεις 

 Αεροδρόμιο 

 Νέα - Ενημερώσεις 

o Πολιτισμός 

 Εκδηλώσεις 

 Εκδηλώσεις 

 Ημερολόγιο 

 Δημοτικό Θέατρο 

 Το Θέατρο 

 On line κράτηση 

 Ημερολόγιο 

 Θέατρο Κάστρου 

 Το Θέατρο 

 On line κράτηση 

 Ημερολόγιο 

 Δημοτικά Καλλιτεχνικά Σχήματα Δήμου 

 Χορευτικό Δήμου 

 Φιλαρμονική Δήμου 

 Χορωδία 

 Τμήματα Μουσικής 

 Καλλιτεχνικές Ομάδες 

 1 Ομάδα 

 2 Ομάδα 

 Λογοτέχνες 

 1 Λογοτέχνης 

 2 Λογοτέχνης 

 Εικαστικοί 

 1 Εικαστικός 

 2 Εικαστικός 

 Δημοτική Βιβλιοθήκη 

 1 Συλλογή 

 2 Συλλογή 

o E-Υπηρεσίες 

 Αναφορές – Παράπονα 

 Καθαριότητα 

 Δημοτικός Φωτισμός 
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 Οδοποιϊα 

 Πιστοποιητικά 

o Επικοινωνία 

 


