ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
«Κατασκευή ιστοσελίδας ,διαχείριση ιστοσελίδας και ανάρτηση περιεχομένου
Κατοχύρωση ονόματος ιστοσελίδας (domain name) για τον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩN»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

8/2019

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

3.225,81€

Φ.Π.Α. (24%):

774,19€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

4.000,00€

Κ.Α.

00.7134.01

CPV

72413000-8,
72415000-2
72315200-8

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:

ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
3.225,81€
774,19€
4.000,00
8/2019

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
Φ.Π.Α.:
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η παρούσα μελέτη αφορά στην κατασκευή ιστοσελίδας. Αναλυτικά θα γίνει σχεδιασμός &
κωδικοποίηση δικτυακού τόπου, καταχώρηση domain name , φιλοξενία και τεχνική υποστήριξη
δικτυακού

τόπου

για

τον «Οργανισμό

Κοινωνικής

Προστασίας

και

Αλληλεγγύης

Δήμου

Βριλησσίων», εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 3.225,81€ με επί πλέον δαπάνη Φ.Π.Α 774,19€, ήτοι
συνολικής δαπάνης ποσού 4.000,00€.
ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η δημιουργία ενιαίου διαδικτυακού ιστοχώρου για το Ν.Π.Δ.Δ. με την
επωνυμία «Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων».
Η πύλη του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων». θα αποτελεί
ένα μέσο ενημέρωσης των δομών ,δράσεων και παροχών του ΝΠΔΔ με στόχο την πρόσβαση των
πολιτών στις ανοιχτές διαδικασίες, στη διαφάνεια και στη δημιουργία μιας νέας διαδραστικής σχέσης
του πολίτη με τη διοίκηση. Τα κύρια χαρακτηριστικά της θα είναι η ευκολία πρόσβασης στην
πληροφορία, η αμεσότητα ενημέρωσης αλλά και η συμμετοχή των πολιτών.
Στόχος του έργου είναι η δημιουργία μιας δυναμικής ολοκληρωμένης διαδικτυακής πύλης για την
προβολή του έργου του Ν.Π.Δ.Δ. με σκοπό την άριστη ενημέρωση τόσο των πολιτών, των φορέων
και του επισκέπτη για όλες τις διαδικασίες, αρμοδιότητες και πολιτικές που άπτονται της λειτουργία
της.
Η νέα πύλη στοχεύει επίσης στην ενοποίηση των επιμέρους δικτυακών τόπων κάτω από μία ενιαία
διαχείριση διατηρώντας τη διακριτή χωρική διαφοροποίηση.
Τέλος, εξαιρετικά σημαντικό είναι η νέα τεχνολογική δομή της πύλης να επιτρέπει μέσω
διαβαθμισμένων δικαιωμάτων την εύκολη καταχώρηση (από μη εξειδικευμένους υπαλλήλους)
άρθρων (δελτία τύπου, ενημερώσεις, διακηρύξεις, ανακοινώσεις, οδηγίες κ.α.) αποκεντρώνοντας με
αυτόν τον τρόπο την τροφοδότησή της. Για την υλοποίηση αυτής της δυνατότητας εκτιμάται ότι πέρα
από το φιλικό περιβάλλον που θα πρέπει έχει η πύλη για την καταχώρηση άρθρων (και λοιπών
δεδομένων – ψηφιακών και μη) ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην εκπαίδευση των
διαχειριστών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
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Αναθέτουσα αρχή είναι το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου
Βριλησσίων», με τα εξής στοιχεία:
Α.Φ.Μ.
Δ.Ο.Υ.

997540899
Χαλανδρίου

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Οδός
Ταχυδρομικός Κώδικας
Περιοχή
Κωδικός NUTS
Λογαριασμός ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας

Λ. Πεντέλης 62
15235
Βριλήσσια, Αττική, Ελλάδα
EL301
okpa@vrilissia.gr &
hrokpa@gmail.com

Τηλέφωνα επικοινωνίας

2108105052

Τηλεομοιοτυπία

2106131204

2. ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις
δημόσιες συμβάσεις (CPV) η κατωτέρω προμήθεια & υπηρεσία υπό του άρθρου 1 ταξινομείται με
CPV υπό τους αριθμητικούς κωδικούς 72413000-8 ,72415000-2 & 72315200-8, με τίτλο «Υπηρεσίες
σχεδιασμού τοποθεσιών Παγκόσμιου Ιστού (WWW)» , «Υπηρεσίες φιλοξενίας τοποθεσιών
Παγκόσμιου Ιστού (WWW)&Υπηρεσίες διαχείρισης δικτύου δεδομένων

3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Η εκτιμώμενη αξία της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσόν των 3.225,81€ με επιπλέον δαπάνη Φ.Π.Α.
24%, δηλαδή ποσού 774,19€ άρα η συνολική εκτιμώμενη δαπάνη είναι ύψους 4.000,00€ και
χρηματοδοτείται από πόρους του Ν.Π.Δ.Δ. Θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Νομικού
Προσώπου «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ»
οικονομικού έτους 2019 και συγκεκριμένα την πίστωση υπό Κ.Α. 00.7134.01 με τίτλο «Κατασκευή
ιστοσελίδας ΟΚΠΑ», όπου έχει εγγραφεί επαρκές ποσό.

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Η εν λόγω διαδικασία σύναψης σύμβασης αφορά στο Βιβλίο Ι του Ν. 4412/2016 και είναι «κάτω των
ορίων».
Η υπηρεσία θα εκτελεσθεί με απευθείας ανάθεση, μετά την αποστολή πρόσκλησης για την υποβολή
προσφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 (και ιδίως του άρθρου 118), του Νόμου
3852/2010 και του Νόμου 3463/2006.
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5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά
βάσει της τιμής για το σύνολο των υπηρεσιών.

Βριλήσσια 21 Ιουνίου 2019
Ο/Η Συντάξασα
Αννα Αναστασιάδου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
Φ.Π.Α.:
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
3.225,81€
774,19€
4.000,00
8/2019

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ
Στην παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων περιγράφονται οι όροι βάσει των οποίων και σε
συνδυασμό με τους λοιπούς όρους της σύμβασης θα υλοποιηθεί η περιγραφόμενη υπηρεσία .
Εργοδότης στα παρακάτω θα ονομάζεται το Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» και Ανάδοχος θα ονομάζεται ο οικονομικός φορέας που θα του
ανατεθεί η εκτέλεση της Υπηρεσίας , βάσει της προσφοράς του.
ΑΡΘΡΟ 2
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η υπηρεσία θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις
 Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών».
 Του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
 Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 Του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α/09.03.1999) «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και
άλλες διατάξεις».
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Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
Του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α/26.03.2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις»
Του Ν. 4152/2013 (παρ. Ζ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2011/7
ΤΗΣ 16ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ)
Του Ν.4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/15.09.2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» ως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει καθώς και τις διατάξεις της Υ.Α. 57654/2017(Φ.Ε.Κ.
1781/τ.Β/23.05.2017).
Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/05.08.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
Του N. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 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».
Του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά
Θέματα»,
του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα
και στοιχεία»,

ΑΡΘΡΟ 3
ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ
 Το συμφωνητικό
 Η παρούσα μελέτη
 Η απόφαση ανάθεσης
 Η προσφορά του Αναδόχου συμπεριλαμβανομένων και των αποδεικτικών μέσων
ΑΡΘΡΟ 4
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
4.1
Οι δικαιούμενοι συμμετοχής οικονομικοί φορείς και, σε περίπτωση ενώσεων τα μέλη
αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β)
σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ)
σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω περίπτωση γ' και έχουν συνάψει διμερείς ή
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων
4.2
Αποκλείεται από τη διαδικασία οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας:
4.2.1 Εάν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
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β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ЕЕ
С 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον
ιδιωτικό τομέα (ЕЕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο
εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ЕЕ С 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με
το ν. 2803/2000 (A' 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της
13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ЕЕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική
αυτουργία ή συνεργεία ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ЕЕ L 309 της 25.11.2005, ο. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (A' 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για
την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ЕЕ L
101 της 15.4.2011, ο. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (A' 215).
4.2.2 Εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη
και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική
νομοθεσία ή/και εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο
οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο
και την επικουρική ασφάλιση.
Ο αποκλεισμός παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του
είτε καταβάλλοντος τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. Επίσης, κατά παρέκκλιση, από τον
υποχρεωτικό αποκλεισμό εξαιρούνται οι οικονομικοί φορείς στην περίπτωση που ο αποκλεισμός θα
ήταν σαφώς δυσανάλογος ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά δεν έχουν καταβληθεί.
4.2.3 Εάν έχει αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18
του Ν.4412/2016, ήτοι:
Υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016. Η αθέτηση των
υποχρεώσεων αυτών συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την
έννοια της παρ. 6 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.
4.2.4 Εάν δεν είναι εγγεγραμμένος σε οικείο Επιμελητήριο/Μητρώο (παρ. 2 αρ. 75 Ν.4412/2016).
4.3
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν εν ισχύ επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της
διαχείρισης ανάλογων έργων πληροφορικής, ανάλυσης, σχεδιασμού και ανάπτυξης ή
παραμετροποίησης λογισμικού, υλοποίησης ή/και ολοκλήρωσης λύσεων πληροφορικής,
εγκατάστασης λογισμικού και υλικού, υπηρεσιών εκπαίδευσης, εξάπλωσης και επί τω έργω
υποστήριξης και παραγωγικής λειτουργίας (υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης και διαχείρισης της
λειτουργίας) πληροφορικών συστημάτων.
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ΑΡΘΡΟ 5
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
Ο ανάδοχος, μετά την αποστολή σχετικής πρόσκλησης, θα πρέπει μαζί με την προσφορά του να
υποβάλλει τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και λοιπά αποδεικτικά
μέσα.
Τα απαιτούμενα έγγραφα είναι τα ακόλουθα:
1. Απόσπασμα του σχετικού μητρώου (για την περίπτωση 4.2.1), όπως του ποινικού μητρώου
ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική
αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος
ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι
προϋποθέσεις.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομέν ου ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Η υποχρέωση προσκόμισης αφορά τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις), τους
διαχειριστές στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.).
2. Πιστοποιητικό (για την περίπτωση 4.2.2), που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου
κράτους - μέλους ή χώρας από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσο αφορά στην:
α) καταβολή φόρων
β)καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύρια και επικουρική για τους Έλληνες πολίτες και
για τους οικονομικούς φορείς που έχουν την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα)
Σημείωση:
Σε περίπτωση νομικών προσώπων, αφορά το νομικό πρόσωπο και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη
διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία.
Σε περίπτωση φυσικών προσώπων (ατομικών επιχειρήσεων), αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι
ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό
μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού του κράτους -μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος
ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις.
3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 του νομίμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ότι:
 δεν έχουν αθετηθεί και θα τηρούνται κατά την εκτέλεση της σύμβασης οι υποχρεώσεις που
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής
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νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως
προβλέπονται στη παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016 (για την περί πτωση 4.2.3)
αποδέχεται τα οριζόμενα στην 8/2019 μελέτη της υπηρεσίας και η προσφορά του
συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις αυτής

4. Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου (για την
περίπτωση 4.2.4) του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι
σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του
αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του
Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε
αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο
μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή,
στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη
δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται
τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του
αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο .
5. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας (για την περίπτωση 4.3)οι οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, και τις αντίστοιχες βεβαιώσεις καλής
εκτέλεσης, του συγκεκριμένου τύπου που εκτελέσθηκαν σε τουλάχιστον πέντε (5) δήμους.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του Νόμου 4412/2016.
Διευκρινίζεται ότι τα ζητούμενα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα, από το Δημόσιο,
τους Ο.Τ.Α., τα Ν.Π.Δ.Δ., τα Δικαστήρια όλων των βαθμών κλπ. ως ορίζεται στο αρ.1 του Ν.
4250/2014, γίνονται δεκτά και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που
εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους. Ομοίως,
γίνονται δεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από
αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και λοιπά φωτοαντίγραφα κατά τα
οριζόμενα στον Ν. 4250/2014.
ΑΡΘΡΟ 6
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού έως την 31η
Δεκεμβρίου 2019.
Ο Ανάδοχος, μετά την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής απόφασης ανάθεσης της παροχής
υπηρεσίας, υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, στην έδρα του
Ν.Π.Δ.Δ. (Λ. Πεντέλης 62 - Βριλήσσια).
ΑΡΘΡΟ 7
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αρμόδια υπηρεσία
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Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής
διενεργείται από την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία, ήτοι το Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών
Υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ.
Αρμοδιότητες υπηρεσίας
Η ανωτέρω υπηρεσία εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που
αφορούν:
- στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των
υποχρεώσεων του Αναδόχου,
- στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω µη τήρησης των ως άνω όρων και
- ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της
διάρκειας της σύμβασης, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132 του Ν.4412/16.
Επόπτης
Το Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών δύναται, µε απόφασή του, να ορίσει για την
παρακολούθηση της σύμβασης, ως Επόπτη µε καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 216 του Ν.4412/2016.
Τα καθήκοντα του Επόπτη ενδεικτικώς είναι η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της
σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του Αναδόχου µε τους όρους της σύμβασης.
Με εισήγηση του Επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα µε
οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 8
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΙΜΩΝ
Οι προσφερόμενες τιμές μονάδος θα δοθούν υποχρεωτικά σε Ευρώ.
Η κάθε τιμή μονάδας της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης
της σύμβασης και για κανένα λόγο δεν υπόκειται σε αναθεώρηση.
Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνεται η συνολική αξία της παρεχόμενης υπηρεσίας. Επίσης
περιλαμβάνεται κάθε απαιτούμενη δαπάνη της εργασίας του απασχολούμενου προσωπικού του
αναδόχου και των ασφαλιστικών του εισφορών, καθώς και οι νόμιμες κρατήσεις.
Το κόστος για την εκτέλεση της ανωτέρω παρεχόμενης υπηρεσίας δεν μπορεί να ξεπεράσει το ποσό
των 4.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ποσοστού 24%.
ΑΡΘΡΟ 9
ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από την ορισθείσα Επιτροπή
Παραλαβής, που έχει συγκροτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.
Κατά την διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παρούσα μελέτη και στην σχετική σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.
ΑΡΘΡΟ 10
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Η πληρωμή της αξίας του είδους θα γίνει από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Βριλησσίων,
κατόπιν έκδοσης χρηματικού εντάλματος πληρωμής από την Οικονομική Υπηρεσία του Ν.Π.Δ.Δ. με
την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» στο
όνομα του Αναδόχου, βάσει της από αυτήν αναληφθείσας δαπάνης σε βάρος του οικείου κωδικού
αριθμού του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2019, μετά την έκδοση του σχετικού
τιμολογίου και την παραλαβή του είδους από την αρμόδια ορισθείσα Επιτροπή Παρακολούθησης
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και Παραλαβής που θα συντάξει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής, εφόσον δεν διαπιστώθηκε
καμιά απόκλιση ως προς την ποιότητα την προσφερόμενης υπηρεσίας .
ΑΡΘΡΟ 11
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΦΟΡΟΙ
Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη και
κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, πλην του Φ.Π.Α., ο οποίος
βαρύνει το Ν.Π.Δ.Δ.
ΑΡΘΡΟ 12
ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Το Ν.Π.Δ.Δ. δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση του αναδόχου οποτεδήποτε, εάν υπάρχει
σπουδαίος λόγος. Σπουδαίο λόγο συνιστά ιδίως η εκ μέρους του Αναδόχου παραβίαση των
υποχρεώσεών του, που απορρέουν από την υπογραφείσα σύμβαση και το Ν.4412/16, ειδικότερα δε
η διακοπή παροχής υπηρεσιών/εργασιών ή η πλημμελής παροχή υπηρεσιών/εργασιών εκ μέρους
του
ΑΡΘΡΟ 13
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
1. Για την εκτέλεση της σύμβασης, ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 200 έως και 205, καθώς και
στα άρθρα 216 έως και 220,του Ν.4412/2016.
2. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί στη σύμβαση ή για κάποιο μέρος αυτής από άλλο
φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
3. Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί βάσει των οριζομένων στο άρθρο 132 του Ν.4412/2016. Σε
κάθε περίπτωση το Ν.Π.Δ.Δ. δεν υποχρεούται να εξαντλήσει το σύνολο της σύμβασης, ενώ σε
ενδεχόμενο που λήξει η διάρκεια της σύμβασης, ο ανάδοχος δεν θα έχει κανένα δικαίωμα να
διεκδικήσει οποιασδήποτε μορφής αποζημίωση από την ενέργεια αυτή.
4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χορηγεί στην αρμόδια επιτροπή παραλαβής της εκτέλεσης της
σύμβασης, του Ν.Π.Δ.Δ., κάθε στοιχείο σχετικό προκειμένου να διαπιστωθεί ότι η υπό παροχή
υπηρεσία πληροί τους όρους της παρούσας.
5. Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.4412/2016,
του Ν.3463/2006 και του Ν.3852/2010 καθώς και τυχόν παράλληλης σχετικής νομοθεσίας που
είναι σε ισχύ.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Βριλήσσια 21 Ιουνίου 2019

Βριλήσσια 21 Ιουνίου 2019

Η Προϊσταμένη Δ/νσης

Η Συντάξασα

Αικατερίνη Μπλέτσα

Αννα Αναστασιάδου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
Φ.Π.Α.:
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
3.225,81€
774,19€
4.000,00
8/2019

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις
δημόσιες συμβάσεις (CPV) η κατωτέρω προμήθεια & υπηρεσία υπό του άρθρου 1 ταξινομείται με
CPV υπό τους αριθμητικούς κωδικούς 72413000-8 ,72415000-2 &72315200-8,, με τίτλο «Υπηρεσίες
σχεδιασμού τοποθεσιών Παγκόσμιου Ιστού (WWW)» και «Υπηρεσίες φιλοξενίας τοποθεσιών
Παγκόσμιου Ιστού (WWW), «Υπηρεσίες διαχείρισης δικτύου δεδομένων».
Άρθρο 1: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
Σκοπός της σύμβασης είναι η δημιουργία ενός ενιαίου διαδικτυακού ιστοχώρου για το Ν.Π.Δ.Δ. με την
επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων». Η πυλή , θα
αποτελεί ένα μέσο ενημέρωσης των δομών ,δράσεων και παροχών του Ν.Π.Δ.Δ. με στόχο την
εύκολη πρόσβαση των πολιτών στην ενημέρωση , στις ανοιχτές διαδικασίες, στη διαφάνεια και στη
δημιουργία μιας νέας διαδραστικής σχέσης του με τη διοίκηση.
Άρθρο 2: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ο Ανάδοχος θα δημιουργήσει τον δικτυακό τόπο του Ν.Π.Δ.Δ. σύμφωνα με τις διαδικασίες και τις
προδιαγραφές που παρουσιάζονται στην παρούσα μελέτη. Το Domain Name, μέσω του οποίου θα
είναι προσβάσιμος ο διαδικτυακός τόπος θα είναι το www.okpa-vrilissia.gr.
Α) ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤHΣ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ
Ο δημιουργικός σχεδιασμός θα αποσκοπεί τόσο στην ελκυστική εικαστική παρουσίαση του
περιεχομένου, ώστε οι χρήστες θα μπορούν να εντοπίζουν την πληροφορία που τους ενδιαφέρει
εύκολα και γρήγορα, όσο και στην ευχρηστία της κάθε ιστοσελίδας, ώστε να ολοκληρώνουν τις
ενέργειες που απαιτούνται για τη χρήση του με τον πλέον απλό και λειτουργικό τρόπο. Για το σκοπό
αυτό θα χρησιμοποιηθούν μοντέρνες τεχνολογίες web και η εικαστική προσέγγιση θα
πραγματοποιηθεί γύρω από τον χαρακτήρα της ταυτότητας του Ν.Π.Δ.Δ.
Β) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ
Στην παράγραφο αυτή περιγράφονται χαρακτηριστικά και λειτουργικότητες που θα πρέπει να
διέπουν το σύνολο των σελίδων της δικτυακής πύλης:
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1.Δυνατότητα πολυγλωσσικής ανάπτυξης της ιστοσελίδας με την εξ αρχής ενεργοποίηση στην
ελληνική και αγγλική γλώσσα καθώς και τη δυνατότητα ενεργοποίησης επιπρόσθετων γλωσσών στο
μέλλον (υποστήριξη πολυγλωσσικότητας).
2.Πρόβλεψη για ενσωμάτωση downloadable αρχείων στις επιμέρους σελίδες του portal όπως λ.χ.
pdf, doc, docx, xls, xlsx, ods, odt, αρχείων εικόνων, κοκ.
3.Φόρμα επικοινωνίας πολιτών με το Ν.Π.Δ.Δ. μέσω της πύλης . Ο επισκέπτης της θα μπορεί να
υποβάλλει οποιοδήποτε παράπονο ή αίτημα σε ειδική φόρμα.
4.Βιβλίο Επισκεπτών, ένα σύστημα συμμετοχής στο οποίο ο επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα να
καταχωρεί τα προσωπικά του σχόλια ή/και εντυπώσεις αναφορικά με τη Διαδικτυακή Πύλη, την
επικείμενη επίσκεψή του, τις εντυπώσεις του για διάφορα θέματα κλπ. Ο επισκέπτης θα μπορεί –
εφόσον το επιθυμεί –να δημοσιοποιεί και προσωπικά στοιχεία του. Σημειώνεται ότι θα υπάρχει η
δυνατότητα ο διαχειριστής του συστήματος να μπορεί να επεμβαίνει στην περίπτωση προσβλητικού
περιεχομένου καταργώντας την κατάσταση δημοσίευσης του μηνύματος.
5.Κατασκευή ιστοχώρου ενημέρωσης του πολίτη με τίτλο «Υπηρεσίες προς τον Πολίτη» με διανομή
δικαιολογητικών σε ενιαίο σχήμα με την νέα διαδικτυακή πύλη.
6.Ιστορικό αλλαγών με timestamp / datestamp / χρήστης που έκανε την αλλαγή και προσδιορισμός
αλλαγής (αυτό οπωσδήποτε)
7.Ημερολόγιο εκδηλώσεων.
8.Δυναμικός τηλεφωνικός κατάλογος υπηρεσιών.
9.Προσθήκη σημείου προβολής βίντεο για την ανάδειξη των εκδηλώσεων του Ν.Π.Δ.Δ.
10.Εγγραφή σε ηλεκτρονικά Newsletters Newsletter αποτελεί μια άριστη λύση για την επικοινωνία με
υπάρχοντες και δυνητικούς πολίτες, προμηθευτές, κα. Ο Ανάδοχος θα αναπτύξει σύστημα εγγραφής
στις λίστες Newsletters του Ν.Π.Δ.Δ. που η διαχείριση τους θα γίνεται από σύστημα CMS.
11. Η φιλοξενία της Ιστοσελίδας θα πρέπει να έχει τουλάχιστον τα εξής χαρακτηριστικά:
 20 GΒ Hard Drive .
 20 GB μηνιαία Bandwidth
 LINUX
 Backup 1 φορά την εβδομάδα.
Η φιλοξενία περιλαμβάνει την πλήρη υποστήριξη σε περίπτωση προβλήματος, βλάβης ή
κακόβουλης επίθεσης.
Γ) ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ
Στις απαιτήσεις ασφάλειας για το σχεδιασμό του έργου ο Ανάδοχος θα λάβει ειδική μέριμνα και να
δρομολογήσει τις ακόλουθες δράσεις για:
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών
Για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των τεχνικών μέτρων ασφαλείας του έργου, ο Ανάδοχος θα
λάβει υπόψη του:
Το θεσμικό και νομικό πλαίσιο που ισχύει (π.χ. Προστασία Πνευματικών Δεδομένων, ασφάλεια
δεδομένων).
Την τήρηση της νομοθεσίας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων 679/2016 (GDPR).
 Δυνατότητα επέκτασης με άλλη σύμβαση για χρήση των διεθνών προτύπων (Web
Standards) με βάση τις οδηγίες του W3C για την υλοποίηση των ιστοσελίδων(XHTML, CSS).
Επικύρωση των σελίδων/άρθρων του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου από τον W3C
Validator για τα άτομα με αναπηρία.
Δ.) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ
Ο Ανάδοχος προκειμένου να αναπτύξει μια εύχρηστη και σύγχρονη διαδικτυακή πύλη, η οποία θα
μετεξελιχτεί σε πύλη εξυπηρέτησης του πολίτη (υποβολή αιτημάτων για ηλεκτρονική διεκπεραίωση),
οφείλει να προβεί σε ενέργειες κατασκευής της με πλήρη διασύνδεση με το περιβάλλον της
διαδικτυακής πύλης. Για το λόγο αυτό οφείλει να προβεί σε μικρής κλίμακας έρευνα αναγνώρισης
των πραγματικών αναγκών των υφιστάμενων δομών, των φορέων της περιοχής όσο και των
πολιτών.
Η διαλειτουργικότητα αφορά στην ικανότητα του προτεινόμενου CMS για τη μεταφορά και
χρησιμοποίηση της πληροφορίας που αποθηκεύει, επεξεργάζεται και διακινεί με άλλα πληροφοριακά
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συστήματα. Όσον αφορά στη διασυνδεσιμότητα, το υποψήφιο CMS θα πρέπει να υποστηρίζει κατ’
ελάχιστον τα εξής:
Αναζήτηση και διασύνδεση πληροφοριών / δεδομένων / αρχείων / συνημμένων μεταξύ
διαδικτυακής πύλης και της πλατφόρμας αιτημάτων των πολιτών μια σαφώς προσδιορισμένη και
καθορισμένη μορφή για τις πληροφορίες (πρότυπα
δόμησης της πληροφορίας / δεδομένων και της μετάπληροφορίας / δεδομένων).
Οι διαδικασίες όπως παρέχονται σαν υπηρεσίες από το Ν.Π.Δ.Δ. θα δοθούν στον ανάδοχο από την
Αναθέτουσα Αρχή όπως και κατευθυντήριες οδηγίες.
Τέλος, δεδομένου ότι βασικό χαρακτηριστικό συστημάτων αυτού του τύπου είναι η
διαλειτουργικότητα και η επικοινωνία για αποστολή δεδομένων σε τρίτες εφαρμογές, θα πρέπει να
χρησιμοποιηθούν ευρέως διαδεδομένα πρότυπα για την διασφάλιση της διαλειτουργικότητας. Ως εκ
τούτου, οι τεχνολογίες που θα χρησιμοποιούνται θα πρέπει να εξασφαλίζουν αξιοπιστία, ταχύτητα
και επεκτασιμότητα.
Ε) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο Ανάδοχος οφείλει να φιλοξενεί σε δικό του διακομιστή τη διαδικτυακή πύλη (portal) σε όλη τη
διάρκεια ανάπτυξης μέχρι την ολοκλήρωση και παράδοση στην Αναθέτουσα Αρχή.
Επίσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά την παράδοση να εγκαταστήσει τη διαδικτυακή πύλη στον
τελικό διακομιστή που θα φιλοξενήσει το σύστημα και θα του υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή. Μέχρι
να ολοκληρωθεί η μετάβαση θα φιλοξενηθεί σε υπάρχουσα υποδομή του Αναδόχου με μέγιστη
διάρκεια 1 έτους, μετά την παραλαβή του έργου.
Ο διακομιστής θα χρησιμοποιεί λειτουργικό σύστημα ανοιχτού κώδικα σε περιβάλλον Linux, τον
Apache HTTP Server, το σύστημα διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων MySQL/και τη γλώσσα
προγραμματισμού PHP. Περισσότερες λεπτομέρειες για τη διαδικτυακή πύλη (portal) και το domain
name θα δοθούν στον Ανάδοχο από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την ανάπτυξη του έργου.
ΣΤ) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Σημαντικό τμήμα των υπηρεσιών του Αναδόχου αφορά στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης σε
σύνολο υπαλλήλων του Ν.Π.Δ.Δ. (μέχρι 3 άτομά), το οποίο θα αποτελεί τους διαχειριστές της
διαδικτυακής πύλης. Οι διαχειριστές θα πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι, ώστε να μπορούν
να ανταπεξέλθουν στα αυξημένα καθήκοντά και δικαιώματά τους.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Μετά την παραλαβή και επιτυχή ολοκλήρωση όλων των ελέγχων και την αποδοχή τους από την
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου, αρχίζει η Περίοδος Πιλοτικής Λειτουργίας.
Στην περίοδο αυτή το σύστημα θα εγκατασταθεί και θα λειτουργήσει σε πραγματικές συνθήκες
εργασίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποστηρίξει τη λειτουργία του συστήματος και τους χρήστες
κάτω από πραγματικές συνθήκες λειτουργίας εξασφαλίζοντας την απαιτούμενη διαθεσιμότητα για
χρονικό διάστημα τουλάχιστον (10) ημερών (πιλοτική λειτουργία). Κατά την περίοδο αυτή ο
Ανάδοχος θα βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τους υπεύθυνους διαχειριστές του Ν.Π.Δ.Δ., δίχως
να είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις του Ν.Π.Δ.Δ λόγω φιλοξενίας από τον
Ανάδοχο.
Στη φάση της πιλοτικής λειτουργίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει τις εξής υπηρεσίες:
Βελτιώσεις της εφαρμογής
Επίλυση προβλημάτων –υποστήριξη χρηστών
Συλλογή παρατηρήσεων από τους χρήστες
Διόρθωση / Διαχείριση λαθών

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ KAI ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει υπηρεσίες Εγγύησης, Ανάπτυξης και Συντήρησης για τη
διαδικτυακή πύλη και τα υποσυστήματα της, που περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
Το χρονικό διάστημα για υποστήριξη/ανάπτυξη και ανέβασμα υλικού θα ορίζεται σε (1) έτος για το
σύνολο του έργου από την ημερομηνία παραλαβής.
Το χρονικό διάστημα (σε χρόνια) για εγγύηση καλής λειτουργίας (παροχή δωρεάν συντήρησης)
ορίζεται σε δύο (2) έτη για το σύνολο του έργου από την ημερομηνία παραλαβής. Κατά την περίοδο
ανάπτυξης του συστήματος, οι προσφερόμενες υπηρεσίες του Αναδόχου είναι οι παρακάτω:
Διόρθωση λειτουργικοτήτων στο σύνολο της διαδικτυακής πύλης για την καλή λειτουργία αυτής και
των υποσυστημάτων της.
την Περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας του συστήματος, οι προσφερόμενες υπηρεσίες του
Αναδόχου είναι οι παρακάτω:
Διασφάλιση καλής λειτουργίας της διαδικτυακής πύλης και των υποσυστημάτων της.
Εύρυθμη λειτουργία στο σύνολο της διαδικτυακής πύλης σε βάση 24 x 7.
Ο χρόνος απόκρισης μετά από κλήση και αναφορά προβλήματος από τη ΔΔΗΔ πρέπει να είναι
μικρότερος των 6 ωρών.
Αποκατάσταση των ανωμαλιών λειτουργίας του λογισμικού εφαρμογών (bugs) πλήρης
αποκατάσταση με κατάλληλη διορθωτική έκδοση (patch/fix). Κατόπιν έγγραφης
ειδοποίησης από του Ν.Π.Δ.Δ. ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιλύει τα προβλήματα.
Επιθυμητά, ο χρόνος αποκατάστασης δεν πρέπει να ξεπερνά τις δύο (2) εργάσιμες ημέρες.
Παράδοση –εγκατάσταση τυχόν νέων εκδόσεων του λογισμικού εφαρμογών.
Για την ενεργοποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών συντήρησης, πέραν της ισχύος της
εγγύησης, δύναται να καταρτιστεί ειδική σύμβαση συντήρησης.
ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο Υποψήφιος Ανάδοχος, πρέπει να διαθέτει οργάνωση, δομή και μέσα, με τα οποία να είναι ικανός,
να ανταπεξέλθει πλήρως, άρτια και ολοκληρωμένα, στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση έργου. Ως
ελάχιστη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, ο Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να:
Διαθέτει εν ισχύ επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της διαχείρισης ανάλογων έργων
πληροφορικής, ανάλυσης, σχεδιασμού και ανάπτυξης ή παραμετροποίησης λογισμικού,
υλοποίησης ή/και ολοκλήρωσης λύσεων πληροφορικής, εγκατάστασης λογισμικού και υλικού,
υπηρεσιών εκπαίδευσης, εξάπλωσης και επί τω έργω υποστήριξης και παραγωγικής λειτουργίας
(υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης και διαχείρισης της λειτουργίας) πληροφορικών συστημάτων.
Διαθέτει στην οργανωτική του δομή, οντότητες με αρμοδιότητα την υλοποίηση διαδικτυακών πυλών,
την Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών και την Τεχνική Υποστήριξη Συστημάτων Πληροφορικής, ή
ισοδύναμες δομές με αρμοδιότητες που στηρίζουν τις παραπάνω διεργασίες του κύκλου ζωής ενός
έργου πληροφορικής.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Η σελίδα θα βασίζεται στην τεχνολογία της πλατφόρμας WordPress, η οποία αποτελεί το πιο
διαδεδομένο εργαλείο για δυναμικές σελίδες και Content Management System (CMS) σε
ολόκληρο τον κόσμο. Θα χρησιμοποιηθούν server-side scripting της γλώσσας PHP και
τεχνολογία βάσης δεδομένων ελεύθερου λογισμικού MySQL, εργαλεία στα οποία στηρίζεται η
αξιόπιστη πλατφόρμα WordPress. Όλο το περιεχόμενο θα είναι προσβάσιμο από όλους τους
δημοφιλείς browsers (IE, Firefox, Chrome, Safari, κλπ) και από tablets και κινητά με το
περιεχόμενο της σελίδας να προσαρμόζεται πλήρως στις οθόνες των συσκευών (Responsive
Technology).
Περιεκτικά η προσφορά περιλαμβάνει:

Α/Α
1.
2.

Προδιαγραφές
Δημιουργία δυναμικής σελίδας σε πλατφόρμα ελεύθερου λογισμικού WordPress,
έκδοση 5.2.1 (Ιούνιος 2019)
Δημιουργία ιστοχώρου «Υπηρεσίες προς τον Πολίτη» σε ενιαίο σχήμα με τη νέα
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3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
156.
17.

18.
19.

20,
21.
22.
23.
24.
25.

διαδικτυακή πύλη .
Υποστήριξη και δημοσίευση video
Λειτουργία του συνολικού συστήματος με δυνατότητα για μη αυτόματη ανανέωση
του modules και plug-ins.
Το σύστημα διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (RDBMS) με το οποίο θα συνεργάζεται
το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου και στο οποίο θα αποθηκεύονται όλα τα
δεδομένα θα είναι ανοιχτού λογισμικού και θα υποστηρίζεται από το λειτουργικό
σύστημα Linux.
Η έκδοση του περιεχομένου θα είναι με την μορφή άρθρων τα οποία θα
ενσωματώνουν υποστήριξη μορφοποιημένου κειμένου , φωτογραφιών , ήχου ,
video , Google maps κ.α. . Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα χρήσης ετικετών
(tags) σε όλα τα στοιχεία του συστήματος .Επίσης να δίνεται στον διαχειριστή η
δυνατότητα μορφοποίησης της διάταξης του περιεχομένου.
Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης κειμένου σε όλο το περιεχόμενο του
δικτυακού τόπου σελίδες ,αρχεία κειμένου και αρχεία pdf η οποία θα λειτουργεί με
εσωτερική μηχανή και όχι με συνεργασία κάποιας εξωτερικής μηχανής αναζήτησης .
Δυνατότητα ελεγχόμενου σχολιασμού άρθρων , φωτογραφιών , videos μετά από
έγκριση του διαχειριστή .
Σύνδεση της σελίδας με κοινωνικά δίκτυα, όπως facebook, twitter, κλπ και
δυνατότητα κοινοποίησης άρθρων και ενοτήτων στα δημοφιλή κοινωνικά δίκτυα
Δίγλωσση έκδοση της πύλης αγγλική γλώσσα άρθρων και στοιχείων του
συστήματος διαχείρισης περιεχομένου προς το κοινό ( μενού , templates κλπ) του
συνόλου των κατηγοριών που θα υποδείξει ο φορέας.
Δυνατότητα φορμών επικοινωνίας και εγγραφής μελών με χρήση μηχανισμού
“captcha” .
Δυνατότητα πραγματοποίησης και διαχείρισης ηλεκτρονικής δημοσκόπησης
πολιτών.
Δυνατότητα υποβολής αιτημάτων γενικής φύσης , παραπόνων και καταγγελιών
από τους πολίτες .
Ενσωμάτωση κώδικα Google analytics.
Δυνατότητα δημιουργίας δυναμικά χάρτη του δικτυακού τόπου (Sitemap)
Δυνατότητα προσθήκης metatags για χρήση SEO (βελτιστοποίηση ιστοσελίδων για
τις μηχανές αναζήτησης ) ανά άρθρο.
Δυνατότητα επέκτασης με άλλη σύμβαση για χρήση των διεθνών προτύπων (Web
Standards) με βάση τις οδηγίες του W3C για την υλοποίηση των ιστοσελίδων(XHTML,
CSS). Επικύρωση των σελίδων/άρθρων του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου
από τον W3C Validator για τα άτομα με αναπηρία.
Ο διαχειριστής του δικτυακού τόπου (administrator) θα πρέπει να έχει πλήρη έλεγχο
του διαχειριστικού περιβάλλοντος.
Διαχείριση χρηστών, εισαγωγών νέων χρηστών και διανομή ρόλων και
δικαιωμάτων, ενεργοποίηση εγγεγραμμένων χρηστών, διαγραφή εγγεγραμμένων
χρηστών, διαχείριση χρηστικών ομάδων (δημιουργία ομάδων, αντιστοίχιση ομάδωνδικαιωμάτων κλπ) διαχείριση ρόλων ( δημιουργία ρόλων , αντιστοίχιση χρηστών –
ρόλων κλπ).
Προσαρμογή της σελίδας στους κανόνες και τις οδηγίες του GDPR (Privacy Policy)
Newsletter add-on module, για εγγραφή χρηστών σε βάση δεδομένων, μόνο με το
email τους.
Έως 8 βασικές θεματικές ενότητες στο κεντρικό μενού (Επεκτασιμότητα απεριόριστη).
Δημιουργία custom φορμών για αποστολή αιτημάτων χρηστών.
Έλεγχος για αναβάθμιση της διαχειριστικής πλατφόρμας καθώς και των διαφόρων
modules ή components που έχουν εγκατασταθεί στη πλατφόρμα σε μηνιαία βάση.
Search Engine Optimization. Περιλαμβάνει τη δημιουργία Site Map και εγγραφή στο
Web Master Tools για καλύτερη κατάταξη στις μηχανές αναζήτησης. Δημιουργία
εσωτερικών συνδέσμων στα κείμενα της σελίδας σας.
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26.

Τεχνικές combine και minify css με στόχο την ταχύτερη και καλύτερη πλοήγηση

27.

Google Analytics (αναλυτικά στοιχεία και στατιστικά επισκεψιμότητας) και
εκπαίδευση στη διαχείριση της συγκεκριμένης online πλατφόρμας
Ενεργοποίηση και Εγκατάσταση SSL για την ασφάλεια της δυναμικής σελίδας.

28.
29.
30.
31.
32.

Ασφάλεια εισόδου στο περιβάλλον διαχείρισης
Εκπαίδευση (2 ωρών) των διαχειριστών της σελίδας σε περιβάλλον WordPress
Ενημερώσεις και αναβαθμίσεις πλατφόρμας, προσθέτων για την ασφάλεια της
ιστοσελίδας
Καθημερινό backup της σελίδας

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Βριλήσσια 21 Ιουνίου 2019

Βριλήσσια 21 Ιουνίου 2019

Η Προϊσταμένη Δ/νσης

Η Συντάξασα

Αικατερίνη Μπλέτσα

Αννα Αναστασιάδου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
Φ.Π.Α.:
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
3.225,81€
774,19€
4.000,00
8/2019

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Α/Α

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ

1

CPV : 72413000-8
«Υπηρεσίες σχεδιασμού
τοποθεσιών Παγκόσμιου
Ιστού (WWW)»

1.400€,00

2

CPV: 72415000-2
«Υπηρεσίες φιλοξενίας
τοποθεσιών Παγκόσμιου
Ιστού (WWW).

200€/έτος

3

CPV:7 2315200-8
«Υπηρεσίες διαχείρισης
δικτύου δεδομένων»

1600€/ έτος
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4

CPV: 72415000-2
Κατοχύρωση ονόματος
ιστοσελίδας
(domain name)

25,81€ / 2 χρόνια

ΣΥΝΟΛΟ:

3.225,81€

ΦΠΑ

774,19€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ

4.000,00€

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Βριλήσσια 21 Ιουνίου 2019

Βριλήσσια 21 Ιουνίου 2019

Η Προϊσταμένη Δ/νσης

Η Συντάξασα

Αικατερίνη Μπλέτσα

Αννα Αναστασιάδου

17

