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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 65/2021 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

   Στα Καλάβρυτα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα στις 12 του μηνός Μαρτίου 2021 

ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00  η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική “δια περιφοράς” 

και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας συνεδρίαση στο Δήμο Καλαβρύτων, σύμφωνα με την 

διαδικασία των άρθρων 67, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του 

άρθρου 184 παρ.1 του ν. 4635/2019 λήψης απόφασης, και με συμμετοχή τουλάχιστον των 1/2 

των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και σύμφωνα με το άρθρο 49 παρ.1 (ΦΕΚ 75/Ά/30-03-

2020) «μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες 

διαταγές» και με το άρθρο 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 

55/Α /́11-3-2020) (κατεπείγουσα διάταξη για την λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την 

διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19), ύστερα από την 

υπ’ αριθ. πρωτ.: 1747/8-3-2021  πρόσκληση του κ. Προέδρου, που δημοσιεύτηκε σε ειδικό χώρο 

των ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής.       

      Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία με την παρουσία των 1) 

Αθανάσιου Παπαδόπουλου, Δημάρχου και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής,  2) Σπύρου 

Καούρη, 3) Σωτήριου Δουκλιά, 4) Ιωάννη Σαμαρτζόπουλου, 5) Λεωνίδα Βασιλόπουλου,  6) 

Γεωργίου Λαζουρά και 7) Ανδρέα Ζυγούρα, τακτικών μελών της Ο.Ε.,   κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης και εισηγήθηκε  το παρακάτω θέμα της ημερησίας διάταξης:     

Θέμα: Περί έγκρισης των όρων και τη σύναψη  προγραμματικής σύμβασης με το 
Πανεπιστήμιο Πατρών, για το έργο «Ανάπτυξη και εγκατάσταση Web Portal 
(βασιζόμενου στις υποδομές του έργου διακρατικής συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 
2014-2020 με ονομασία CI-Novatec) τουριστικού ενδιαφέροντος για τη γεωγραφική 
επικράτεια του Δήμου Καλαβρύτων».  
 

          Ο κ. Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας 

διάταξης είπε τα εξής: Το Πανεπιστήμιο Πατρών καλεί να εγκρίνουμε τους όρους και τη 

σύναψη της προγραμματικής σύμβασης σχετικά με το έργο «Ανάπτυξη και εγκατάσταση 

Web Portal (βασιζόμενου στις υποδομές του έργου διακρατικής συνεργασίας Ελλάδα-

Ιταλία 2014-2020 με ονομασία CI-Novatec) τουριστικού ενδιαφέροντος για τη 

γεωγραφική επικράτεια του Δήμου Καλαβρύτων».  

Το σχέδιο που μας έστειλε το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει επακριβώς ως κατωτέρω:  
 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ  
 
 

του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει  
 

Μεταξύ 
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του Δήμου Καλαβρύτων 

Και 
Του Παν/μιου Πατρών/ΕΛΚΕ 

 
 
 
 

Με σκοπό 
«την ανάπτυξη και εγκατάσταση Web Portal (βασιζόμενου στις υποδομές του έργου διακρατικής 
συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 με ονομασία CI-Novatec) τουριστικού ενδιαφέροντος για τη 
γεωγραφική επικράτεια του Δήμου Καλαβρύτων» 
 
 
 
Στην Πάτρα, σήμερα την  ……/……./2021, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων :  
 
1. Του Δήμου Καλαβρύτων, με έδρα τα Καλάβρυτα Αχαΐας (Ευσεβίου Κηπουργού 6, Τ.Κ. 

25001), ΑΦΜ 800141173 ,Δ.Ο.Υ. Αιγίου όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Δήμαρχο κ. 
Αθανάσιο Παπαδόπουλο  και η οποία θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως 
«ΔΗΜΟΣ» 
ΚΑΙ  

2. Του Πανεπιστημίου Πατρών – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, που εδρεύει στην  
Πανεπιστημιούπολη, Κτίριο Α, Ρίο Πατρών, 26500 (ΑΦΜ 998219694, Α’ Δ.Ο.Υ. Πατρών) 
εκπροσωπούμενο νομίμως για την υπογραφή του παρόντος από τον καθηγητή 
………………………………………, …………………………………………………………………… 
(ΦΕΚ…………………………………..), ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας 
ως «ΠΠ-ΕΛΚΕ» 

 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις και ειδικότερα :  
 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική  της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».  

2. Τις διατάξεις του Ν.4555/18 «Μεταρρύθμιση του θεσμ ικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση 
της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 
Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 
ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των 
αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές 
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». 

3. Την με αριθμό 184/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων «περί 
έγκρισης προϋπολογισμού οικ. έτους 2021», η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 
3851/25-01-2021 (ΑΔΑ: 9ΟΡΒΟΡ1Φ-ΔΙΔ) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου, όπως αυτός, έχει, νόμιμα, 
αναμορφωθεί και ισχύει. 

4. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τρέχουσας χρήσης του οικονομικού έτους  2021, 
στον οποίο έχει εξασφαλισθεί η απαιτούμενη πίστωση, η οποία αναγράφεται στο ΚΑ 
15-6737.0002 με τίτλο «Προγραμματική σύμβαση Πανεπιστημίου Πατρών,  για 
υπηρεσίες τουριστικού ενδιαφέροντος». 

5. Την υπ’ αριθμ. …/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καλαβρύτων «Περί 
έγκρισης των όρων και τη σύναψη  προγραμματικής σύμβασης  με το Πανεπιστήμιο 
Πατρών, για το έργο «Ανάπτυξη και εγκατάσταση Web Portal (βασιζόμενου στις 
υποδομές του έργου διακρατικής συνεργασίας Ελλάδα -Ιταλία 2014-2020 με ονομασία 
CI-Novatec) τουριστικού ενδιαφέροντος για τη γεωγραφική επικράτεια του Δήμου 
Καλαβρύτων»». 

6. α) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ……/……. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και β) τη  
βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας,  επί της ανωτέρω 
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απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου  ποσού, τη συνδρομή 
των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα 
οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α Α/……, λαμβάνοντας 
ΑΔΑ: ………………, με την οποία Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, εγκρίθηκε η 
δαπάνη, δεσμεύθηκε και διατέθηκε πίστωση ποσού 15.000,00 €, σε βάρος του Κ.Α. 15-
6737.0002. 

7. Το ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α 114/04.08.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». 

8. Την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την έγκριση των 
όρων της παρούσας που ελήφθη στην με αριθμό ......./.......2021 συνεδρίαση, καθώς και την 
απόφαση της με αριθ. ............/............. Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πατρών, για την εξουσιοδότηση της υπογραφής της παρούσας.  

 
συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα : 

 

ΑΡΘΡΟ 1 – Νομική βάση και περιεχόμενο της σύμβασης  

Α. Η παρούσα προγραμματική σύμβαση στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 100 του 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/Α/07-07-2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει δυνάμει του άρθρου 179 
παρ. 1 του ν. 4555/2018 και του αρθρ. 96 του ν. 4604/2019 Β. Περιέχει: 
 

ΑΡΘΡΟ 1 – Νομική βάση και περιεχόμενο της σύμβασης 2 

ΑΡΘΡΟ 2 - Προοίμιο 3 

ΑΡΘΡΟ 3 - Σκοπός 3 

ΆΡΘΡΟ 4 – Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης 3 

ΑΡΘΡΟ 5 – Υποχρεώσεις και δικαιώματα των συμβαλλόμενων 4 

ΑΡΘΡΟ 6 – Ποσά και πόροι χρηματοδότησης 4 

ΑΡΘΡΟ 7 – Χρονική διάρκεια της σύμβασης 5 

ΑΡΘΡΟ 8 – Κοινή επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης 5 

ΑΡΘΡΟ 9 – Πνευματικά δικαιώματα 5 

ΑΡΘΡΟ 10 – Παράβαση όρων σύμβασης 6 

ΑΡΘΡΟ 11 – Ευθύνη φορέα υλοποίησης 6 

ΑΡΘΡΟ 12 – Λοιπά 6 

Παράρτημα 8 

Σύνοψη της από 14/09/2020 προσφοράς του «ΠΠ/ΕΛΚΕ» προς τον «ΔΗΜΟ» 8 

 

ΑΡΘΡΟ 2 - Προοίμιο 

Ο Δήμος Καλαβρύτων πραγματοποιεί τουριστικές δράσεις για την προβολή και ανάδειξη 
του τουριστικού ενδιαφέροντος της γεωγραφικής επικράτειας του Δήμου Καλαβρύτων.  
 
Ως επιστέγασμα των παραπάνω δράσεων ο Δήμος Καλαβρύτων, συνάπτει προγραμματική 
σύμβαση με το Πανεπιστήμιο Πατρών / Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΠΠ/ΕΛΚΕ)   με 
σκοπό την ανάπτυξη, υλοποίηση και εγκατάσταση Web Portal τουριστικού ενδιαφέροντος για τη 
γεωγραφική επικράτεια του Δήμου Καλαβρύτων το οποίο βασίζεται στα αποτελέσματα του έργου 
διακρατικής συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020  (INTERREG Greece – Italy 2014 -2020) με τίτλο CI-
Novatec. Υπεύθυνη μονάδα υλοποίησης είναι το Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Εφαρμογών του 
Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον 
Δρ. Ιωάννη Γιαλελή, μέλος Ε.Δι.Π.  
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ΑΡΘΡΟ 3 - Σκοπός 

Ο σκοπός του παρόντος έργου είναι η σχεδίαση, ανάπτυξη, υλοποίηση και εγκατάσταση 
διαδικτυακής πύλης (Web Portal) τουριστικού ενδιαφέροντος για τη γεωγραφική επικράτεια του 
Δήμου Καλαβρύτων. 
 
Στόχος του έργου είναι: 

• Η ενιαία, πλήρης και προσαρμοσμένη στις ανάγκες του Δήμου Καλαβρύτων, τόσο για την 
τοπική/εγχώρια όσο και τη διεθνή τουριστική προβολή του 

• Η αξιοποίηση των τεχνολογικών αποτελεσμάτων  που επιτεύχθηκαν στα πλαίσια του 
έργου διακρατικής συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 με τίτλο: CI- Novatec (κωδικός 
έργου: 5003479) στο οποίο αφενός ο Δήμος Καλαβρύτων μετείχε ως μέλος του 
Περιφερειακού Δικτύου που συστάθηκε στα πλαίσια του έργου για την περιοχή των 
Καλαβρύτων και αφετέρου δε το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι ο αποκλειστικός 
τεχνολογικός φορέας που διαμόρφωσε και ανέπτυξε την τελική τεχνολογική λύση του 
έργου. 

• Η χρήση ανοιχτών τεχνολογιών και η δυνατότητα μελλοντικής προσαρμογής στα τρέχοντα 
δεδομένα και εξελίξεις με την υλοποίηση σχετικών επεκτάσεων (επί παραδείγματι και μη 
περιοριστικά: διασύνδεση της τουριστικής πύλης με αντίστοιχες υπηρεσίες όπως 
Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων, Ένωση Ξενοδόχων και Τουριστικών Καταλυμάτων 
Καλαβρύτων, κ.α.). 

ΆΡΘΡΟ 4 – Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης  

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η αναβάθμιση της δικτυακής 
τουριστικής πύλης του Δήμου Καλαβρύτων με βάση τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες διαδικτύου, 
συμπεριλαμβάνοντας τα αποτελέσματα του ευρωπαϊκού έργου CI-Novatec και λαμβάνοντας 
υπόψιν: 

• την αυξημένη λειτουργικότητα και αντοχή της δικτυακής πύλης είτε σε καταστάσεις αυξημένης 
επισκεψιμότητας είτε σε επιθέσεις ασφαλείας 

• μοντέλα ανοιχτού κώδικα με τεκμηρίωση που συνεπάγεται την εύκολη συντήρηση και πιθανή 
αναβάθμιση στο μέλλον 

• αυξημένη ασφάλεια λόγω του μοντέλου ανοιχτού κώδικα και των συνεχών αναβαθμίσεων που 
προσφέρονται 

 
Πάνω στη βάση της ανασχεδιασμένης δικτυακής πύλης θα πρέπει να αναπτυχθούν τα απαραίτητα 
υποσυστήματα (modules) που χρειάζονται για την παροχή της πλήρους λειτουργικότητας που 
παρέχει σήμερα η δικτυακή πύλη ή την εξασφάλιση της απρόσκοπτης ενσωμάτωσης νέων 
λειτουργιών και δυνατοτήτων στο μέλλον. Τόσο η βασική δικτυακή πύλη όσο και τα επιμέρους 
υποσυστήματα που θα αναπτυχθούν ή/και θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να μην απαιτούν καμία 
περαιτέρω μελλοντική πληρωμή για άδεια λογισμικού καθώς είτε θα καλύπτονται από άδεια 
λογισμικού ανοιχτού κώδικα είτε θα αγοραστούν άπαξ άδειες χρήσης από τον ανάδοχο. 
 
Η πύλη θα πρέπει να σχεδιαστεί σε πρώτη φάση χωρίς περιεχόμενο (τεχνικό υπόβαθρο) και σε 
δεύτερη φάση και σε συνεργασία με τον υπεύθυνο του φορέα, θα συμπληρωθεί με το περιεχόμενο. 
 
Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης, ο 
«ΔΗΜΟΣ» αναθέτει στο «ΠΠ/ΕΛΚΕ» (φορέας υλοποίησης) την υλοποίηση όλου του έργου με την 
εκτέλεση των ενεργειών όπως περιγράφονται αναλυτικά στο τμήμα Α του επισυναπτόμενου  
Παραρτήματος και αναφέρονται ενδεικτικά παρακάτω: 

• τη μελέτη και μοντελοποίηση των δεδομένων που πρέπει να αποτυπωθούν και να 
συμπεριληφθούν στην τουριστική πύλη, κατόπιν και σχετικών προπαρασκευαστικών 
συναντήσεων μεταξύ των δυο φορέων 

• την ανάπτυξη της τουριστικής πύλης στην ελληνική και αγγλική γλώσσα 

• την ανάπτυξη συνοδευτικής εφαρμογής για την πλήρη διαχείριση του περιεχομένου της 
τουριστικής πύλης σε διασύνδεση με τα εργαλεία του έργου CI-Novatec 
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• την εκπαίδευση χρηστών του «ΔΗΜΟΥ» και την τεχνική υποστήριξη για χρονικό διάστημα 3-
μηνών μετά την παράδοση του έργου 

 
Ταυτόχρονα, ο «ΔΗΜΟΣ» αναλαμβάνει να παρέχει στο «ΠΠ/ΕΛΚΕ» τα κάτωθι (ενδεικτικά) και όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα: 

• πλήρες εικαστικό υλικό αναφορικά με την τουριστική ταυτότητα του «ΔΗΜΟΥ» - ενδεικτικά και 
μη περιοριστικά: λογότυπο, ενημερωτικά φυλλάδια, προωθητικά βίντεο και φωτογραφίες 

• πλήρη και σαφή λίστα των λειτουργικών επιλογών της τουριστικής πύλης 

• ενδεικτικά δεδομένα για επιδεικτική καταχώρηση 

ΑΡΘΡΟ 5 – Υποχρεώσεις και δικαιώματα των συμβαλλόμενων  

Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:  
Ο «ΔΗΜΟΣ» αναλαμβάνει:  

• Την εξ ολοκλήρου χρηματοδότηση της δράσης που αναφέρεται στο άρθρο 3 και 4 της 
παρούσας, τη διάθεση σχετικού υλικού στο «ΠΠ/ΕΛΚΕ», την κάλυψη τυχόν συνδρομών τρίτων 
υπηρεσιών (π.χ. SMS, φιλοξενία υπηρεσιών, κ.α.) και τη διάθεση υποδομής για την οριστική 
φιλοξενία της τουριστικής πύλης στο διαδίκτυο 

• Τη διαβίβαση στο «ΠΠ-ΕΛΚΕ» των αναγκαίων πιστώσεων, είτε ανάλογα με την πρόοδο της 
δράσης και την έκδοση παραστατικών δαπανών, είτε μετά την ολοκλήρωση της δράσης και σε 
κάθε περίπτωση με την προσκόμιση από το ΠΠ-ΕΛΚΕ των παρακάτω παραστατικών και 
δικαιολογητικών: α) πρωτότυπο νόμιμο φορολογικό παραστατικό, β) ακριβή αντίγραφα των 
παραστατικών που εκδόθηκαν για την υλοποίηση της δράσης, το συνολικό ποσό των οποίων 
θα αντιστοιχεί μέχρι του ποσού της χρηματοδότησης της δράσης 

• Την συμμετοχή δια των εκπρόσωπων της στην παρακολούθηση της παρούσης Σύμβασης και 
την παροχή κάθε δυνατής και αναγκαίας πληροφορίας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για 
την εμπρόθεσμη υλοποίηση όσων προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση. 

• Να συνεργάζεται με το «ΠΠ-ΕΛΚΕ» για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή της δράσης. 
 

Ο «ΠΠ-ΕΛΚΕ» (Φορέας Υλοποίησης) αναλαμβάνει: 

• Την εκτέλεση της δράσης σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από το Νόμο και την παρούσα 
Προγραμματική Σύμβαση. 

• Την εκτέλεση όλων των ενεργειών που αφορούν στη βέλτιστη υλοποίηση της αναφερόμενης 
δράσης. 

• Την παροχή κάθε δυνατής και αναγκαίας πληροφορίας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για 
την εμπρόθεσμη υλοποίηση όσων προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση. 

ΑΡΘΡΟ 6 – Ποσά και πόροι χρηματοδότησης  

Η συνολική δαπάνη του περιγραφόμενου στα Άρθρα 3 & 4 του παρόντος έργου βαρύνει τον 
προϋπολογισμού του «ΔΗΜΟΥ» και ανέρχεται στο ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000 €).  
 
Η χρηματοδότηση του «ΠΠ/ΕΛΚΕ»  από τον «ΔΗΜΟ» θα γίνει σε 2 δόσεις:   

• Η πρώτη δόση, η οποία ανέρχεται στο 60%  της συνολικής δαπάνης,  δηλαδή 9.000 € θα 
καταβληθεί με την υπογραφή της σύμβασης  

• Και η δεύτερη δόση, η οποία ανέρχεται στο 40%  της συνολικής δαπάνης, δηλαδή 6,000 € θα 
καταβληθεί με την ολοκλήρωση του αντικειμένου.  

 
Η ανάθεση των εργασιών και η διαχείριση των πιστώσεων θα γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία 
που διέπει το φορέα υλοποίησης. 

ΑΡΘΡΟ 7 – Χρονική διάρκεια της σύμβασης  

Η ισχύς της προγραμματικής Σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει μετά 
την πλήρη υλοποίηση της δράσης. 
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Η χρονική διάρκεια ορίζεται στους τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 
Παράταση μπορεί να δοθεί χωρίς αύξηση του προϋπολογισμού και γίνεται μόνο εγγράφως με κοινή 
συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. 

ΑΡΘΡΟ 8 – Κοινή επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης  

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας Προγραμματικής σύμβασης και ψτην όσο το 
δυνατόν καλύτερη συνεργασία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών και την υλοποίηση των στόχων 
της Σύμβασης, συστήνεται όργανο παρακολούθησης με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης». 
 
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από: 

• Έναν εκπρόσωπο του «ΔΗΜΟΥ», με τον αναπληρωτή του, ο δε πρώτος ορίζεται ως πρόεδρος 
της επιτροπής  

• Έναν συνεργάτη του «ΔΗΜΟΥ», με τον αναπληρωτή του 

• Τον επιστημονικά υπεύθυνο της μονάδας υλοποίησης του «ΠΠ/ΕΛΚΕ» και ένα μέλος της ομάδας 
υλοποίησης. 

 
Χρέη γραμματέα θα εκτελεί υπάλληλος που θα ορίσει ο «ΔΗΜΟΣ». 
Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση 
όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης 
και ειδικότερα η τήρηση των όρων της, η διαπίστωση της τήρησης των υποχρεώσεων, η εισήγηση 
προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την 
υλοποίηση της παρούσας, και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που 
προκύπτει σχετικά µε την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής 
της.  Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. 
Η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό καλής εκτέλεσης της συνολικής ή κάθε τμηματικής εκτέλεσης της 
δράσης χρηματοδότησης.  

ΑΡΘΡΟ 9 – Πνευματικά δικαιώματα  

Αν λόγω ενδεχόμενης παράβασης σχετικά με διπλώματα ευρεσιτεχνίας, σχέδια ή 
πνευματικά δικαιώματα ή εμπορικά μυστικά, ο «ΔΗΜΟΣ» εμποδίζεται στη χρήση του 
λογισμικού, το «ΠΠ/ΕΛΚΕ», με δική του δαπάνη, τροποποιεί ή αντικαθιστά το λογισμικό 
χωρίς να μειώνεται η όλη απόδοση.  
 
Η αξιοποίηση-δημοσιοποίηση των παραγόμενων αποτελεσμάτων θα πρέπει να συνοδεύεται 
από προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση και από τα δυο συμβαλλόμενα μέρη, ενώ ο 
«ΔΗΜΟΣ» δεσμεύεται να μη παραχωρήσει τη χρήση, τμήματα ή το σύνολο του λογισμικού 
που θα του παραδοθεί σε τρίτους και να εξασφαλίσει με κάθε τρόπο την αποκλειστικότητα 
της διάθεσης, επέκτασης και συντήρησης από το «ΠΠ/ΕΛΚΕ».  
 
Τα δυο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι το παραγόμενο αποτέλεσμα θα αποτελεί 
αναπόσπαστο πνευματικό δικαίωμα του «»ΠΠ/ΕΛΚΕ» και κάθε περαιτέρω επεξεργασία του 
θα πρέπει να έχει προηγούμενα συμφωνηθεί γραπτώς και από τα δυο συμβαλλόμενα μέρη. 
Συμφωνούν επίσης πως το «ΠΠ/ΕΛΚΕ» ουδέποτε θα αξιώσε ι αποζημίωση για τη χρήση του 
λογισμικού που θα παραδώσει από τον «ΔΗΜΟ», εφόσον η χρήση είναι στα πλαίσια των 
αναφερόμενων στην παρούσα και πέραν από το κόστος ανάπτυξης που αναφέρεται στην 
παρούσα και οποιοδήποτε άλλο κόστος συμφωνηθεί στο μέλλον από τα συμβαλλόμενα 
μέρη για την συντήρηση ή επέκταση του λογισμικού.  

ΑΡΘΡΟ 10 – Παράβαση όρων σύμβασης  

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι 
ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα 
συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να αξιώσει την αποκατάσταση των 
αντισυμβατικών ενεργειών του σε εύλογο χρόνο και σε περίπτωση αρνήσεως ή αδικαιολόγητης 
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καθυστέρησης συμμόρφωσής του, τότε έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του. 

ΑΡΘΡΟ 11 – Ευθύνη φορέα υλοποίησης  

Το ΠΠ/ΕΛΚΕ (Φορέας  Υλοποίησης) ευθύνεται αποκλειστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της παρούσας 
προγραμματικής σύμβασης για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του όπως επίσης και για την 
τήρηση της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσία αναφορικά με την προστασία προσωπικών 
δεδομένων. 

ΑΡΘΡΟ 12 – Λοιπά 

Το «ΠΠ/ΕΛΚΕ» δεν ευθύνεται για τις τυχόν αλλοιώσεις αρχείων ή ολικές καταστροφές αυτών, είτε 
λόγω βλάβης είτε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της τουριστικής πύλης και οι χειριστές του 
«ΔΗΜΟΥ» πρέπει να λαμβάνουν κάθε πρόνοια για τη διαφύλαξη πολλαπλών αντιγράφων των 
αρχείων.  Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας συμβάσεως είναι ισχυρή μόνον εφ’ όσον γίνει 
εγγράφως. 
Κανένα μέρος δε δικαιούται να εκχωρεί, τα από την παρούσα σύμβαση δικαιώματα του, σε 
οποιονδήποτε τρίτο και για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς την προηγούμενη  έγγραφη συναίνεση του 
άλλου μέρους. 
 
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των 
οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, έλαβε δε δύο (2) 
αντίτυπα ο Δήμος Καλαβρύτων και δύο (2) αντίτυπα το  Πανεπιστήμιο Πατρών/ΕΛΚΕ. 
 
 
 

Παράρτημα  

Η από 14/09/2020 προσφορά του «ΠΠ/ΕΛΚΕ» προς τον «ΔΗΜΟ»  

Γενική περιγραφή – Σκοπός του Web Portal 

Η αναβάθμιση της δικτυακής πύλης του Δήμου Καλαβρύτων θα πρέπει να βασιστεί πάνω 

στις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες διαδικτύου, συμπεριλαμβάνοντας τα αποτελέσματα 

του ευρωπαϊκού έργου CI-Novatec, λαμβάνοντας υπόψιν: 

• την αυξημένη λειτουργικότητα και αντοχή της δικτυακής πύλης είτε σε καταστάσεις 

αυξημένης επισκεψιμότητας είτε σε επιθέσεις ασφαλείας 

• μοντέλα ανοιχτού κώδικα με τεκμηρίωση που συνεπάγεται την εύκολη συντήρηση και 

πιθανή αναβάθμιση στο μέλλον 

• αυξημένη ασφάλεια λόγω του μοντέλου ανοιχτού κώδικα και των συνεχών αναβαθμίσεων 

που προσφέρονται 

Πάνω στη βάση της ανασχεδιασμένης δικτυακής πύλης θα πρέπει να αναπτυχθούν τα 

απαραίτητα υποσυστήματα (modules) που χρειάζονται για την παροχή της πλήρους 

λειτουργικότητας που παρέχει σήμερα η δικτυακή πύλη ή την εξασφάλιση της 

απρόσκοπτης ενσωμάτωσης νέων λειτουργιών και δυνατοτήτων στο μέλλον. Τόσο η 

βασική δικτυακή πύλη όσο και τα επιμέρους υποσυστήματα που θα αναπτυχθούν ή/και θα 

χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να μην απαιτούν καμία περαιτέρω μελλοντική πληρωμή για 
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άδεια λογισμικού καθώς είτε θα καλύπτονται από άδεια λογισμικού ανοιχτού κώδικα είτε 

θα αγοραστούν άπαξ άδειες χρήσης από τον ανάδοχο. 

Η πύλη θα πρέπει να σχεδιαστεί σε πρώτη φάση χωρίς περιεχόμενο (τεχνικό υπόβαθρο) 

και σε δεύτερη φάση και σε συνεργασία με τον υπεύθυνο του φορέα, θα συμπληρωθεί με 

το περιεχόμενο. 

Τεχνικές προδιαγραφές 

Οι τεχνικές προδιαγραφές πάνω στις οποίες θα στηριχτεί η ανάπτυξη του Web Portal είναι: 

1. Ανάπτυξη με βάση τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες διαδικτύου ανοικτού κώδικα που 
βασίζονται στην στοίβα (bundle) των τεχνολογιών: PHP 7.x, MariaDB 10.2.x, Java 14, jQuery 3.x, 
CSS3, Bootstrap 3.x/4.x 

2. Υποστήριξη όλων των σύγχρονων φυλλομετρητών (browsers), π.χ. Microsoft Internet Explorer, 
Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari, και λειτουργικών συστημάτων, π.χ. Microsoft 
Windows, Linux, MacOS, λόγω χρήσης πιστοποιημένου κώδικα HTML/Javascript. 

3. Υποστήριξη κινητών συσκευών (smartphone, tablet κτλ.) και βέλτιστη απεικόνιση του συνόλου 
του περιεχομένου της δικτυακής πύλης σε οποιαδήποτε διάσταση οθόνης. 

4. Τήρηση κανόνων ασφαλείας σε όλες τις φόρμες της δικτυακής πύλης αναφορικά με την 
πιστοποίηση ανθρώπινης ύπαρξης (Captcha) για αποφυγή ανεπιθύμητης αλληλογραφίας 
(spam) και άλλων θεμάτων ασφαλείας. 

5. Διασύνδεση της πύλης με ειδικές υπηρεσίες για την παρακολούθηση της επισκεψιμότητας όλων 
των σελίδων της (Google Analytics) αλλά και των ενεργειών, της γεωγραφικής προέλευσης και 
άλλων λεπτομερειών των επισκεπτών της. 

Λειτουργικές προδιαγραφές 

Οι λειτουργικές προδιαγραφές πάνω στις οποίες θα στηριχτεί η ανάπτυξη του Web Portal 

είναι: 

1. Σύστημα διαχείρισης περιεχομένου, χρηστών και εμφάνισης χρησιμοποιώντας εύχρηστο και 
λειτουργικό για καθημερινή χρήση Πίνακα Ελέγχου (Administration Control Panel) για 
εξουσιοδοτημένους χρήστες 

2. Χρήση διευθύνσεων στις εσωτερικές σελίδες της δικτυακής πύλης ώστε να υποβοηθείται ο 
εντοπισμός του περιεχομένου της από τις μηχανές αναζήτησης, π.χ. 
www.kalavrita.gr/history.html αντί του: www.kalavrita.gr/default.aspx?page=istoria 

3. Υποστήριξη χάρτη ιστότοπου 
4. Χρήση ροών (feeds) RSS 
5. Διασύνδεση της δικτυακής πύλης με τα κοινωνικά δίκτυα του Δήμου 
6. Διασύνδεση και άντληση περιεχομένου και πολυμέσων από το κεντρικό αποθετήριο του 

ευρωπαϊκού έργου CI-Novatec 
7. Δυνατότητα αναζήτησης σε όλο το περιεχόμενο του ιστότοπου 
8. Καταγραφή σημείων ενδιαφέροντος με οργάνωση ανά χωρική τοποθεσία (π.χ. χωριό, οικισμός 

ή δημοτική ενότητα) και χρονικό ορίζοντα ενδιαφέροντος, με πληθώρα ειδικών 
χαρακτηριστικών. Ενδεικτικά: 

• Εισαγωγή τίτλου σημείου (σε 2 γλώσσες) 

• Εισαγωγή περιγραφής σημείου (σε 2 γλώσσες) 
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• Εισαγωγή επιπλέον πληροφοριών που αφορούν την χρήση των φωτογραφιών, για 

παράδειγμα δικαιώματα, πηγή κτλ (σε 2 γλώσσες) 

• Ορισμός ετικετών (tags) μέσα από προκαθορισμένη λίστα προκειμένου να γίνεται πιο 

αποτελεσματική η εμφάνισή τους στην σελίδα. 

• Ορισμός περιοχής μέσα από προκαθορισμένη λίστα 

• Εύκολη επιλογή σημείου στον χάρτη 

• Εισαγωγή φωτογραφιών για το σημείο 

• Εισαγωγή προβολών 360o 

• Εισαγωγή αρχείων που αφορούν το σημείο, όπως για παράδειγμα περιβαλλοντικές μελέτες 

• Εισαγωγή KML αρχείου προκειμένου να απεικονίζεται ορειβατικό μονοπάτι στον χάρτη 
9. Ειδικότερα για εκδηλώσεις: 

• Εισαγωγή ημερομηνίας και ώρας έναρξης και λήξης μιας εκδήλωσης 

• Ορισμός τρόπου μετάβασης στον χώρο της εκδήλωσης 

• Ορισμός φιλικότητας της εκδήλωσης προς ΑΜΕΑ 

• Ορισμός κόστους της εκδήλωσης 

10. Επιπλέον: 

• Οργάνωση ειδικού αποθετηρίου για διαμοιρασμό μέσω κατάλληλων προγραμματιστικών 

διεπαφών (API) προς τρίτα συστήματα και εγκαταστάσεις προβολής σε επιλεγμένα σημεία 

του Δήμου με δυνατότητα παραμετροποίησης των προβαλλόμενων καταχωρήσεων ή/και 

μηνυμάτων (διαφημιστικών, κ.λπ.) 

• Υποστήριξη εφαρμογής ερωτηματολογίου ικανοποίησης επισκεπτών 

• Υποσύστημα ενημέρωσης των επισκεπτών με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και σύστασης 

σημείων ενδιαφέροντος με σκοπό την προώθηση των τουριστικών δράσεων του Δήμου 

 

Προδιαγραφές περιεχομένου και εμφάνισης 

Αναφορικά με την εμφάνιση και το περιεχόμενο του Web Portal θα ληφθούν υπόψιν τα 

εξής: 

1. Εικαστική εμφάνιση πανομοιότυπη και προσαρμοσμένη πάνω στο πρότυπο αντίστοιχων 
portals που θα μας υποδείξετε 

2. Διασύνδεση του περιεχομένου με τα δημοφιλέστερα κοινωνικά δίκτυα 
3. Σελιδοποίηση σε σελίδες πολλαπλών αποτελεσμάτων, με δυνατότητα αναζήτησης και 

ταξινόμησης ανά προβαλλόμενο πεδίο, π.χ. Τίτλος, Ημερομηνία, κ.λπ. 
4. Καταχώρηση άρθρων με χρήση ετικετών (tags) 
5. Οργάνωση περιεχομένου σε θεματικές ενότητες, κατηγορίες και υποκατηγορίες. Ειδική μέριμνα 

θα ληφθεί για ενότητες περιεχομένου ώστε οι προβαλλόμενες πληροφορίες να 
κωδικοποιηθούν προσφέροντας αυξημένη λειτουργικότητα περιήγησης, δυνατότητες 
αναζήτησης, ταξινόμησης, κ.λπ. 

6. Λειτουργία διαχείρισης αρχείων και πολυμέσων, όπως: 

• Δυνατότητα αποθήκευσης και κοινής χρήσης αρχείων 

• Δυνατότητα ανεβάσματος και αναπαραγωγής αρχείων πολυμέσων (ήχος, βίντεο, εικόνες 
360ο) και ενσωμάτωσής τους στον ιστότοπο 

7. Ειδική χωροθέτηση και παρουσίαση τρίτων συνδέσμων (εξωτερικών ως προς την δικτυακή 
πύλη) 

Εγκατάσταση και φιλοξενία λογισμικού – Εκπαίδευση χρηστών 
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Ο φορέας μας αναλαμβάνει την εγκατάσταση του νέου λογισμικού του Web Portal στον 

εξυπηρετητή (server) που διαθέτει ο Δήμος και σε συνεννόηση με τους τους τεχνικούς 

υπευθύνους του Δήμου. Εναλλακτικά, αναλαμβάνει την φιλοξενία του portal σε 

συνδρομητική υπηρεσία νέφους (Cloud service). 

Μετά την παράδοση του έργου προβλέπεται εκπαίδευση χρήσης του ιστότοπου από την 

εταιρεία μας ως εξής: 

• Μια (1) 4-ωρη εκπαίδευση από κοντά, στους χώρους του Δήμου 

• Τέσσερις (4) 2-ωρες τηλέ-εκπαιδεύσεις μέσω Skype (ή άλλης παρόμοιας πλατφόρμας) και για 
χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός από την ημερομηνία παράδοσης 

• Επιπλέον εκπαιδεύσεις κατόπιν συμφωνίας 

Μετά την παράδοση είμαστε πρόθυμοι κατόπιν συμφωνίας να υποστηρίζουμε τον 

ιστότοπο και να παρέχουμε μελλοντικές επεκτάσεις στη λειτουργικότητά του σύμφωνα 

με τις απαιτήσεις σας. 

Ομάδα Εργασία ΠΠ/ΕΛΚΕ 

Ιωάννης Γιαλελής_PhD, Δημήτριος Καραδήμας_MSc, Χρήστος Παναγιώτου_MSc, Αθανάσιος 

Μητρόπουλος_MSc 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και οικονομική Προσφορά 

Για τις  δράσεις που περιγράφηκαν παραπάνω το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και η 

οικονομική μας προσφορά έχει ως εξής: 

 

ΤΜΗΜΑ Δράσεις ΚΟΣΤΟΣ 

 

 

 

 

Α 

Βασική ανάπτυξη ιστότοπου 

Γραφιστική επιμέλεια και εικαστική προσαρμογή 

Προσαρμογή περιεχομένου (μενού, συνδέσεις, 

κλπ.) 

Βασική λειτουργικότητα τοπικού αποθετηρίου 

Επιμέρους εφαρμογές και διεπαφές προβολής σε 

οθόνες σε επιλεγμένα σημεία του Δήμου 

Υποσύστημα ενημέρωσης επισκεπτών με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και σύστασης σημείων 

15.000,00€ 
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ενδιαφέροντος 

Εγκατάσταση και εκπαίδευση χρηστών 

 

Β 

Μετάπτωση περιεχομένου από τον υφιστάμενο 

ιστότοπο στον νέο ή/και από σχετικούς 

ιστότοπους που θα μας υποδείξετε 

Διασύνδεση με το αποθετήριο CI-Novatec 

3.000,00€ 

 

Γ 

Ερωτηματολόγιο ικανοποίησης επισκεπτών σε 

εκδόσεις Web, Android, iOS και σε πλήρη 

διασύνδεση με το τοπικό αποθετήριο 

4.500,00€ 

 

 

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τη σύναψη και τους όρους αυτής.  

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

 τις διατάξεις του αρθρ.72 του Ν. 3852/2010 και αυτά που είπε ο Πρόεδρος 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Εγκρίνει τη σύναψη και τους όρους  της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης 

του έργου: «Ανάπτυξη και εγκατάσταση Web Portal (βασιζόμενου στις υποδομές του 

έργου διακρατικής συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 με ονομασία CI-Novatec) 

τουριστικού ενδιαφέροντος για τη γεωγραφική επικράτεια του Δήμου Καλαβρύτων». 

2. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για τα περαιτέρω. 

               Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  65/2021. 

Αφού γράφτηκε υπογράφθηκε ως φαίνεται παρακάτω: 

  

             Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ 

    Αθανάσιος Παπαδόπουλος                                                    Σπύρος Καούρης  

      Σωτήριος Δουκλιάς  

      Ιωάννης Σαμαρτζόπουλος 

      Λεωνίδας Βασιλόπουλος 

      Γεώργιος Λαζουράς  

      Ανδρέας Ζυγούρας 

          ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
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        ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ    

 

 

         Αθανάσιος Παπαδόπουλος 
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