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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                       
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  
ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ      
 
Ταχ. Δνση : Καραολή & Δημητρίου 38Α              
Ταχ. Κώδικας : 190 02 - Παιανία Αττικής                                     
Τηλέφωνο : 213-2016028, -2132030702        
FAX     : 210-6659822                 
E-mail       : paodip@0155.syzefxis.gov.gr  
 
ΘΕΜΑ:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ –ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ  ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ 
ΝΟΜΙΚΟΥ ΜΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

CPV 72212224-5, "Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού επεξεργασίας ιστοσελίδων ". 
 
 Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ», 
προτίθεται να προβεί  στην απευθείας ανάθεση της, επί του ως άνω θέματος, προμήθειας, για τις 
ανάγκες  του της λειτουργίας του site του Νομικού μας Προσώπου για το 2018.  
 Η δαπάνη της ανωτέρω προμήθειας,  η οποία περιγράφεται αναλυτικά στην υπ΄ αριθμ. 
14/2018 απόφαση του Δ.Σ.  και στο υπ΄αριθμ. πρωτ. 154/04.04.2018  πρωτογενές αίτημα , έχει 
ενδεικτικό προϋπολογισμό ύψους  3.990.00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%: 957,60€, ήτοι συνολικού 
ύψους 4.947,60 €, θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τον κωδικό αριθμό  (Κ.Α.) 15-
6117.001 των εξόδων του προϋπολογισμού του Πολιτιστικού – Αθλητικού Οργανισμού, οικον. 
έτους 2018. 
 Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο γραφείο του Νομικού Προσώπου 
στη Δημοτική Ενότητα Γλυκών Νερών (Σμύρνης & Όθωνος 15–Γλυκά Νερά   Τ.Κ. 153 54  2ος 
όροφος, πληροφορίες:213 -2016029, e-mail: paodip@0155.syzefxis.gov.gr), τις εργάσιμες μέρες 
και ώρες  μέχρι τη Τετάρτη 18.04.2018 και ώρα 13:00. 
 Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή). 
 Η κατακύρωση του αποτελέσματος θα γίνει με Απόφαση Προέδρου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα του άρθρου 118 & του άρθρου 209 παρ. 9 του Ν. 
3463/2006 ως ισχύουν.  
 

 Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73, της παρ.2 & 3 του άρθρου 80 του 
Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την οικονομική προσφορά, να μας προσκομίσετε τα 
παρακάτω δικαιολογητικά: 
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου 

Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) 
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις 
ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

2. Φορολογική ενημερότητα 

3. Ασφαλιστική ενημερότητα 
 
 
 
 

Συνημμένα:   
1. Πρωτογενές αίτημα (με αναλυτική τεχνική περιγραφή των προς προμήθεια ειδών) 

2. Υπόδειγμα προσφοράς 

 

 

Παιανία  12.04.2018 
Αριθμ. Πρωτ. :169                      

ΠΡΟΣ:  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

 

Ο Πρόεδρος  
του Διοικητικού Συμβουλίου 

 
Παναγιώτης Δ. Σιδέρης 

(Δημ. Σύμβουλος) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 
 

ΘΕΜΑ : ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΜΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ. 

CPV 72212224-5 "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ" 

 

 Με την παρούσα αίτηση σας γνωρίζουμε ότι το Νομικό μας Πρόσωπο, για την προώθηση 

και προβολή των δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων του Νομικού μας Προσώπου, απαιτείται 

η συντήρηση - τεχνική υποστήριξη της ιστοσελίδας του «www.paodip.gr», που  είναι εξίσου 

σημαντική με την κατασκευή της, για όποια αναγκαιότητα ή δυσλειτουργία υπάρξει,  διότι 

μόνον μια συνεχώς ανανεωμένη, δυναμική και αποδοτική ιστοσελίδα  είναι ελκυστική και 

εύχρηστη στους χρήστες.   

 Επίσης και πλέον σημαντικό, είναι η σωστή και έγκυρη ενημέρωση της ιστοσελίδας 

σχεδόν σε καθημερινή βάση, προκειμένου να υπάρχει διαρκής επικαιροποίηση των 

δρώμενων.  

  Η εκτιμώμενη αξία της εν λόγω σύμβασης παροχής υπηρεσιών ανέχεται στο ποσό των 

3.990,00,00 € πλέον του Φ.Π.Α. 24% : 957,60 €), και  θα βαρύνει  τον τακτικό προϋπολογισμό 

του Ν. Π. οικονομικού έτους 2018 και συγκεκριμένα  τον Κ.Α.Δ.  15-6117.001 με τίτλο  

«Αμοιβή για τη συντήρηση και αναβάθμιση της ιστοσελίδας»,  όπου έχει εγγραφεί η σχετική 

πίστωση. Σύμφωνα δε  με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής , περί κοινού 

λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), ταξινομείται υπό CPV 72212224-5, 

"Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού επεξεργασίας ιστοσελίδων ". 

 Η εν λόγω παροχή υπηρεσίας θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 

του Ν.4412/2016. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ενδεικτικές εργασίες για  τη συντήρηση – τεχνική υποστήριξη της ιστοσελίδας : 

 ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ –  ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 
  Αναβάθμιση της διαχειριστικής πλατφόρμας (Wordpress με βάση δεδομένων MySQL), 

 στην τελευταία έκδοση, η οποία προσφέρει εύκολη εισαγωγή και επεξεργασία των 
 άρθρων και εν γένει εύκολη διαχείριση της ιστοσελίδας από τους χρήστες.  

  Παραμετροποίηση της ιστοσελίδας με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και 
προσαρμογή στις ανάγκες του της ιστοσελίδας του Νομικού μας Προσώπου. 

  Responsible Design για να είναι η ιστοσελίδα συμβατή με όλες τις συσκευές (κινητά και 
tablets). Ο ανασχεδιασμός μιας ιστοσελίδας η οποία θα προσαρμόζει τα βασικά και 

Παιανία 04.04.2018 
Αριθμ. Πρωτ:154 
                        

1 



 

3 

δομικά χαρακτηριστικά της (μενού , εικόνες και κείμενα ) στις διαστάσεις της οθόνης  της 
συσκευής του χρήστη – επισκέπτη. 

      Βελτιστοποίηση του user interface με σκοπό την ευκολότερη πλοήγηση και εμπειρία του 
χρήστη. 

 Συντήρηση των SOCIAL MEDIA και like boxes (Facebook,  twitter, Youtube , κ.α.), στην 
ιστοσελίδα.  

 Εγκατάσταση Google Analytics. 

 Δημιουργία Site Map και εγγραφή στον κατάλογο της Google για καλύτερη κατάταξη στα 
αποτελέσματα αναζητήσεων. 

 Καταγραφή και ανάλυση δεδομένων επισκεψιμότητας. 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ  
 Ανάρτηση και ανανέωση υλικού της ιστοσελίδας καθώς και διαμοιρασμός στα κοινωνικά 

μέσα δικτύωσης. 

 Επεξεργασία αρχείων και παραμετροποίηση τους για την λειτουργική ανάρτησή και 
ένταξή τους κατάλληλα στην ιστοσελίδα. 

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 

 Έλεγχος για αναβάθμιση της διαχειριστικής πλατφόρμας καθώς και των επιμέρους 
υποπρογραμμάτων που έχουν εγκατασταθεί στη πλατφόρμα  σε μηνιαία βάση.  

 Υλοποίηση τεχνικών ασφαλείας για την διασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας της 
ιστοσελίδας. 

 Φιλοξενία ιστοσελίδας σε ασφαλή και αξιόπιστο Server με λήψη εβδομαδιαίου 
αντίγραφου ασφαλείας . 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ/ΩΡΑ ΩΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 15 120 1.800,00 € 
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 15 120 1.800,00 € 
ΤΕΧ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ  15 26 390,00 € 
 ΣΥΝΟΛΟ 3.990,00 € 
 ΦΠΑ 24% 957,60 € 
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.947,60 € 

 

 Ύπαρξη πιστώσεων : 

 Για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας υπάρχει διαθέσιμη πίστωση ύψους 5.000,00€ στον 

Κ.Α.Δ. 15-6117.001 του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου οικονομικού έτους 2018 

(σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4270/14 και του Π.Δ. 80/16).   

Φορέας χρηματοδότησης : 

 Η δαπάνη για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Ν.Π.Δ.Δ. 

Διάρκεια συμφωνητικού – παραλαβή  

 Η προθεσμία εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας, ορίζεται από την υπογραφή του σχετικού 

συμφωνητικού έως την 31η Δεκεμβρίου 2018. Θα εκτελεστεί δε σύμφωνα με τις ανάγκες του ΝΠ και 

σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμοδίων του Ν.Π.   
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 Η παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με τα ειδικότερα καθοριζόμενα στο 

συμφωνητικό. 

Τρόπος εκτέλεσης  της παροχής υπηρεσιών   

 Απευθείας ανάθεση (άρθρο 118 του Ν.4412/2016) με απόφαση Προέδρου (σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 209 του Ν.3463/06 ως ισχύει  (περιπτ.38 της παρ. 1 του 

άρθρου 377 του Ν. 4412/2016), με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα για το Ν.Π. από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει της τιμής,  μετά την αποστολή πρόσκλησης για την υποβολή προσφοράς και 

την αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών  προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων 

αποκλεισμού από τη διαδικασία σύναψης δημόσιων συμβάσεων  των παρ.1 , 2 του άρθρου 73 και  

των παρ. 2, 3 του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, ως ισχύουν: 

- Απόσπασμα ποινικού μητρώο. Η υποχρέωση αφορά ιδίως:  αα)στις περιπτώσεις  

εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών  (Ο.Ε. και Ε.Ε., 

τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου. 

- Φορολογική ενημερότητα 

- Ασφαλιστική ενημερότητα 

 Συμφωνητικό 

 Το συμφωνητικό θα καταρτιστεί από το ΝΠ και θα υπογραφεί από τα συμβαλλόμενα μέρη. Το 

συμφωνητικό συντάσσεται με τους όρους που αναφέρονται στην απόφαση του ΔΣ που καθορίζει τις 

τεχνικές προδιαγραφές και σύμφωνα με την προσφορά του μειοδότη σε συνδυασμό με τις επιμέρους 

διατάξεις του Ν.4412/2016. 

Σταθερότητα τιμών   

 Η τιμή προσφοράς είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του 

συμφωνητικού και για κανένα λόγο και σε καμιά αναθεώρηση  δεν υπόκεινται. Σε κάθε τιμή 

περιλαμβάνεται η εργασία , ο Φ.Π.Α.  που αντιστοιχεί και οι νόμιμες κρατήσεις . 

Τρόπος πληρωμής  

 Η πληρωμή της αξίας του συμβατικού αντικειμένου θα γίνει τμηματικά, μετά την έκδοση από τον 

ανάδοχο των νόμιμων φορολογικών στοιχείων (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία) και την 

υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή κατόπιν έκδοσης 

χρηματικών ενταλμάτων από το ΝΠ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Z’ του Άρθρου 1, 

Ν.4152/13 ). 

 Γενικοί Όροι – Προϋποθέσεις 

Ο Ανάδοχος κατά τη διάρκεια του ισχύοντος συμφωνητικού, τελεί υπό την εποπτεία των 

αρμοδίων  του ΝΠ, με τους οποίους θα βρίσκεται σε συνεχή επαφή και θα συμμορφώνεται στις 

εντολές, υποδείξεις και οδηγίες . Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί στο συμφωνητικό ή 

για κάποιο μέρος αυτού από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 
 

 

 

 

Ο Πρόεδρος  
του Διοικητικού Συμβουλίου 

 
 
 

Παναγιώτης Δ. Σιδέρης 
(Δημ. Σύμβουλος) 
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Αφού έλαβα γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στην  

υπ΄ αριθμ. 14/2018, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού - Αθλητικού 

Οργανισμού Δήμου Παιανίας, & στο υπ΄αριθμ. πρωτ. 154/04.04.2018 πρωτογενές 

αίτημα, τις οποίες αποδέχομαι ανεπιφύλακτα, σας υποβάλλω την σχετική οικονομική 

προσφορά μου, ως ακολούθως:  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ/ΩΡΑ ΩΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ  120  
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ  120  
ΤΕΧ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ   26  
 ΣΥΝΟΛΟ  
 ΦΠΑ 24%  
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 
Συνολικό ποσό με Φ.Π.Α. (αριθμητικώς & ολογράφως)  
             
 
 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ     ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΜΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

 ( Αριθμ.  πρωτ. 169/12.04.2018 σχετική πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος) 

  ΠΡΟΣ: 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ –ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

Υπόψη Προέδρου κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΙΔΕΡΗ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  
Α.Φ.Μ.-
Δ.Ο.Υ. 

 
ΤΗΛ./FAX:  EMAIL: 

    Ημερομηνία……/04/2018 
Ο προσφέρων 

 

 

Υπογραφή, Σφραγίδα  

2 


