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ΑΠΟΦΑΣΗ  ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ-ΓΡΑΜΜΗ ΔΗΜΟΤΗ 

 

 

 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3) Τις διατάξεις της παρ. 9 εδάφιο 2 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) όπως 

προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την 

περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016 και της παρ. 4 του άρθρου 209 

του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007  

4) Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» 

5) Τις διατάξεις του Ν.4555/19.07.2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. 

[Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»]. 

6) Το γεγονός ότι απαιτείται η τηλεπικοινωνιακή υποστήριξη του Δήμου Χαλανδρίου για την 

παραλαβή και διαχείριση αιτημάτων, προβλημάτων και ερωτημάτων των δημοτών που 

άπτονται των αρμοδιοτήτων του Δήμου, όπως ειδικότερα περιγράφεται στην 126/2018 

μελέτη της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. 

7) Την 636/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με ΑΔΑ: 6ΨΚΝΩΗΔ-ΡΒ1 περί μη 

υλοποίησης με ίδια μέσα λόγω αδυναμίας της υπηρεσίας με αντικείμενο: «Υπηρεσίες 

διαχείρισης τηλεφωνικών κλήσεων –Γραμμή Δημότη»  

8) Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ:18REQ004239817 2018-12-20.  

ΑΔΑ: ΨΗΡΚΩΗΔ-ΓΧΥ



9) Την με Α.Π. 46773/2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (α.α. 2123) με ΑΔΑ:63Θ9ΩΗΔ-

ΗΑΩ σύμφωνα με την οποία έχει εγκριθεί πίστωση συνολικού ποσού 24.800,00€ ,η οποία 

κατανέμεται ως εξής: 

Για το έτος 2018 σε βάρος του Κ.Α.: 10.6266.21 ποσό 100,00€ και για το έτος 2019 σε 

βάρος του Κ.Α.10.6266.21 ποσό 24.700,00€ και έλαβε ΑΔΑΜ: 18REQ004244975 2018-12-

20 (εγκεκριμένο). 

10) Την με αριθμό 2035/2018 Απόφαση του Δημάρχου με ΑΔΑ: Ω7Ρ7ΩΗΔ-ΡΜΕ με την οποία 

αποφασίσθηκε η διενέργεια της υπηρεσίας και εγκρίθηκαν οι Τεχνικές Προδιαγραφές της 

126/2018 μελέτης της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. 

11)  Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και την υποβληθείσα προσφορά  

12) Το πρακτικό αξιολόγησης προσφορών, σύμφωνα με το οποίο η αρμόδια υπηρεσία  

εισηγείται την ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες Διαχείρισης τηλεφωνικών κλήσεων 

Γραμμή Δημότη» στην εταιρεία G.I.S. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με την προσφερόμενη τιμή 

20.000,00€ πλέον Φ.ΠΑ.24% = σύνολο: 24.800,00€ διότι πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές 

της μελέτης. 

  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 

Α. Αναθέτουμε την υπηρεσία με τίτλο: «Υπηρεσίες Διαχείρισης τηλεφωνικών κλήσεων Γραμμή 

Δημότη» όπως ειδικότερα περιγράφεται στη 126/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Διοικητικών 

Υπηρεσιών & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στην εταιρεία G.I.S. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ         

με Α.Φ.Μ. 998534880 και στοιχεία επικοινωνίας: οδός: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗ 1 και ΠΕΡΑΙΩΣ 66 –

68  πολη :ΠΕΙΡΑΙΑΣ , Τ.Κ.18547, τηλ. 2152151870 έναντι του ποσού των 20.000,00ευρώ, επί 

πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικού ποσού 24.800,00€.  

Αναλυτικά, το τιμολόγιο προσφοράς έχει ως κατωτέρω: 
 

α/α  
Περιγραφή 

Δαπάνη 
Ανά μήνα 

(χωρίς ΦΠΑ) 
 

Ποσότητα Σύνολο  
(χωρίς 
ΦΠΑ) 

1  Τηλεφωνική εξυπηρέτηση πολιτών του Δήμου Χαλανδρίου 
καθημερινά, συμπεριλαμβανομένων των 
Σαββατοκύριακων και αργιών (365/7) με διευρυμένο 
ωράριο από 8:00 – 22:00 και απεριόριστο αριθμό 
εισερχομένων κλήσεων.  

 Αποδοχή, διαχείριση & καταχώρηση των αιτημάτων στην 
πλατφόρμα του Δήμου. 

 Ενημέρωση των Δημοτών για ζητήματα του Δήμου που 
τους αφορούν. 

 On line παρακολούθηση των εισερχομένων 
τηλεφωνημάτων. 

 Real time ενημέρωση με e-mail των εισερχομένων 

1666,7 (ανά 

μήνα) 

12 μήνες 1666,7*12=
20.000,00 

ΑΔΑ: ΨΗΡΚΩΗΔ-ΓΧΥ



 

 

 

B.Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους 

και έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους, η οποία 

θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6266.21 με τίτλο: «Υπηρεσίες διαχείρισης τηλεφωνικών κλήσεων - 

γραμμή δημότη» με ποσό 100,00€.  Το ποσό των 24.700,00€ θα βαρύνει τον προϋπολογισμό 

του Δήμου ο.ε. 2019.  

Γ. Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης ορίζεται για διάστημα ενός (1) έτους από την υπογραφή της 

σύμβασης και ανάρτησης αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Δ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων 

πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των 

νομίμων δικαιολογητικών.                                                                                                                   

 

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

και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές παροχή των προς ανάθεση υπηρεσιών. 

 
 

           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

           ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ 

και με  εντολή αυτού 
H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

                       ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ  

τηλεφωνημάτων. 

 Παροχή αριθμού με πολλαπλά κανάλια φωνής. 

 Ψηφιακές ευκολίες τηλεφωνικού κέντρου (Ηχητικό μήνυμα 
καλωσορίσματος (welcome announcement), ηχητικό 
μήνυμα αναγγελίας ωραρίου εξυπηρέτησης, time 
condition, IVR, voice2mail, click2call κ.λπ.) 

 Εξασφάλιση αδιάλειπτης λειτουργίας του call center 
(Disaster Recovery Plan). 

 Ηχογράφηση κλήσεων και κατόπιν ηχητικού μηνύματος 
ενημέρωσης για την καταγραφή 

 1 Δημοσκόπηση ανά έτος 

 1000 μηνύματα σε κινητά (sms) 

 Αναλυτική καταγραφή και ιστορικό μηνυμάτων. 

 

                                                                      

ΣΥΝΟΛΟ: 
  20.000,00 

ΦΠΑ 24%:    4.800,00 
                                                        ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:   24.800,00 

ΑΔΑ: ΨΗΡΚΩΗΔ-ΓΧΥ
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