
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

ΘΕΜΑ : ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ 

ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ. 

 Με την παρούσα αίτηση, κατόπιν εντολής Προέδρου το Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ», έχει ανάγκη να προβεί στην εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών που 

αφορά στη συντήρηση & αναβάθμιση (λειτουργικότητα-αναβάθμιση, ανάρτηση-διαχείριση, τεχνική 

υποστήριξη, φιλοξενία) της ιστοσελίδας του Νομικού Προσώπου «www.paodip.gr». 

 

  Η εκτιμώμενη αξία της εν λόγω σύμβασης παροχής υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 4.000,00 

€ πλέον του Φ.Π.Α. 24% :960,00 €), θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και  θα βαρύνει  τον τακτικό 

προϋπολογισμό του Ν. Π. οικονομικού έτους 2019 και συγκεκριμένα  τον Κ.Α.Δ.  15-6117.001 με τίτλο  

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

πίστωση ύψους 5.000,00 €, η οποία εγκρίθηκε με την  υπ΄αριθμ. υπ’   57/18.12.2018 απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς επίσης την υπ’  αριθμ. 2/04.01.2019 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου  και επικυρώθηκε με το αριθμ. πρωτ. 24606/7246/03.04.2019 έγγραφο της  

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (περί έγκρισης προϋπολογισμού  του Ν. Π.  έτους 2019).  

  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 ". 

 Για την αντιμετώπιση της ανωτέρω δαπάνης θα πρέπει να εκδοθεί η απαραίτητη απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης Προέδρου (διατάκτη) για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση-δέσμευση 

της πίστωσης σε βάρος του ανωτέρω Κ.Α. των εξόδων του προϋπολογισμού του Ν.Π. έτους 2019, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του  του άρθρου 66 του Ν. 4270/2014, του ΠΔ. 80/2016 και του άρθρου 203 

του Ν.4555/2018. 

Η εκτέλεση της της υπηρεσίας θα γίνει,  σύμφωνα με τα άρθρα 116, 118 και 120 του Ν.4412/2016 

του Ν. 3852/2010  του Ν. 3463/2006, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, καθώς και των διατάξεων  

των άρθρων 203 & 206 του Ν. 4555/2018. 

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά 

βάσει της τιμής. 

 

 

 

Ακολούθως επισυνάπτεται ως αναπόσπαστο κομμάτι του παρόντος αιτήματος η σχετική μελέτη. 

 

Παιανία 14.06.2019 
Αριθμ. Πρωτ:311 
                        

Ο Πρόεδρος  
του Διοικητικού Συμβουλίου 

 
 
 

Παναγιώτης Δ. Σιδέρης 
(Αντιδήμαρχος) 

Η συντάξασα 

 

Λιθοπούλου Σ. 

Διοικητική υπάλληλος Ν.Π. 

 



 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

 

ΜΕΛΕΤΗ  

 

θΕΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΟΥ. 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

- Τεχνική έκθεση  
- Τεχνικές προδιαγραφές – Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
- Συγγραφή υποχρεώσεων 
- Έντυπο οικονομικής προσφοράς 

 

 

 

 
ΙΟΥΝΙΟΣ 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναθέτουσα Αρχή ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ –ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

Προϋπολογισμός 4.000,00 € 

Φ.Π.Α. 24% 960,00 € 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΠΑΝΗ 4.960,00 € 
Κ.Α.Ε.  15-6117.001 
Πηγή Χρηματοδότησης  Πόροι  Ν.Π.Δ.Δ. 
CPV:  72212224-5 "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ" Κριτήριο Ανάθεσης Η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά   βάσει τιμής 

και προδιαγραφών 

Παιανία 14.06.2019 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στη συντήρηση & αναβάθμιση (λειτουργικότητα-

αναβάθμιση, ανάρτηση – διαχείριση, τεχνική υποστήριξη, φιλοξενία) της ιστοσελίδας του 

Νομικού Προσώπου «www.paodip.gr», η οποία συντάσσεται κατόπιν αιτήματος του Προέδρου 

του Ν. Π.  

 Η απαίτηση για καλύτερη και άμεση ενημέρωση των εν γένει δράσεων του Νομικού 

Προσώπου στους τομείς των αρμοδιοτήτων του (Πολιτισμός –Αθλητισμός, κλπ.) οδήγησε τη 

διοίκηση στην ανάγκη δημιουργίας ιστοσελίδας, η οποία λειτουργεί από τις αρχές του 2016, 

έχει ήδη αποκτήσει μεγάλη επισκεψιμότητα και αποτελεί ένα από τα χρησιμότερα εργαλεία 

προώθησης, προβολής & ενημέρωσης των δημοτών – κατοίκων του δήμου μας, των διαφόρων 

δράσεων – δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων του Ν.Π. και εν γένει του Δήμου μας . 

Το Ν.Π., για τη διασφάλιση της εύρυθμης και απρόσκοπτης λειτουργίας της 

συγκεκριμένης ιστοσελίδας κρίνει σκόπιμο να χρησιμοποιήσει υπηρεσίες από έμπειρους 

τεχνοοικονομικούς συμβούλους, δεδομένης της έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού, 

για τη συντήρηση –υποστήριξη και αναβάθμισή της, διότι μόνον μια συνεχώς ανανεωμένη, 

δυναμική και αποδοτική ιστοσελίδα,  είναι ελκυστική και εύχρηστη στους χρήστες.    

 

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

4.000,00 € πλέον του Φ.Π.Α. 24% :960,00 €), θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και  θα βαρύνει  

τον τακτικό προϋπολογισμό του Ν. Π. οικονομικού έτους 2019 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 με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», μετά την αποστολή 

πρόσκλησης για την υποβολή προσφοράς. 

 Τέλος,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αυτές συμπληρώθηκαν 

με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3536/07, οι μελέτες παροχής υπηρεσιών για την εκτέλεση 

των οποίων δεν απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία μπορούν 

να συντάσσονται από έναν υπάλληλο της υπηρεσίας που διαχειρίζεται την πίστωση και να 

θεωρούνται από τον προϊστάμενο της αντίστοιχης υπηρεσίας. 

 

 

 



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ενδεικτικές εργασίες για  τη συντήρηση & αναβάθμιση της ιστοσελίδας (λειτουργικότητα 

– αναβάθμιση, ανάρτηση-διαχείριση, τεχνική υποστήριξη, φιλοξενία).  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ  

 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. 

 Responsible Design για να είναι η ιστοσελίδα συμβατή με όλες τις συσκευές (κινητά και tablets). 

Στόχος είναι η ανασχεδιασμός μιας ιστοσελίδας η οποία θα προσαρμόζει τα βασικά και δομικά της 

χαρακτηριστικά της (μενού , εικόνες και κείμενα ) στις διαστάσεις της οθόνης  της συσκευής του 

χρήστη – επισκέπτη. 

 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ  

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

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ 

 Συντήρηση & Έλεγχος των SOCIAL MEDIA . 

 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

 Υλοποίηση τεχνικών ασφαλείας – εγκατάσταση πρόσθετων εφαρμογών για τη διασφάλιση της 

ασφαλούς & συνεχούς λειτουργίας της ιστοσελίδας. 

 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΧΡΗΣΤΩΝ  

 Εγκατάσταση Google Analytics. 

 Καταγραφή και ανάλυση δεδομένων επισκεψιμότητας. 

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ (SEARCH ENGINE OPTIMIZATION) 

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

αποτελέσματα αναζητήσεων.  

 Προσθήκη των κατάλληλων λέξεων-κλειδιών (keywords) 

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 

 Έλεγχος για αναβάθμιση της διαχειριστικής πλατφόρμας καθώς και των επιμέρους 

υποπρογραμμάτων που έχουν εγκατασταθεί στη πλατφόρμα  σε μηνιαία βάση. 

 Λήψη αντιγράφων ασφαλείας – μέχρι 1 φορά το μήνα 

 Διαχείριση Λογαριασμών E-mail και χώρου φιλοξενίας 

 Επανέκδοση Κωδικών E-mail –αποστολή νέων σε περίπτωση απώλειας 

 Άμεση ανταπόκριση σε περίπτωση προβλήματος λειτουργίας της ιστοσελίδας  

 Προτεραιότητα και απεριόριστη τηλεφωνική υποστήριξη στις ώρες λειτουργίας του γραφείου. 

 Απεριόριστη υποστήριξη και απάντηση μέσω ε-mail εντός 8 ωρών. 

 

 ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ & ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 

 Φιλοξενία (web hosting)του διαδικτυακού τόπου, καθώς και η ανανέωση του ονόματος χώρου 

(domain name) (διάστημα περιόδου φιλοξενίας 12 μήνες). 

 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ  



Η διαχείριση περιεχομένου περιλαμβάνει τις ακόλουθες υπηρεσίες:  

 Ανάρτηση και ανανέωση περιεχομένου της ιστοσελίδας (καθώς και διαμοιρασμός στα κοινωνικά 

μέσα δικτύωσης, ήτοι προσθήκη – διαμόρφωση - επεξεργασία - διαγραφή περιεχόμενων της 

ιστοσελίδας (κειμένων, αρχείων και φωτογραφιών, εκδηλώσεων, βίντεο, κλπ.). 

 Προσθήκη – διαμόρφωση - επεξεργασία - διαγραφή Κατηγοριών και Υποκατηγοριών σε θεματικές 

ενότητες.  

 Προσθήκη – διαμόρφωση - επεξεργασία – διαγραφή στοιχείων μενού. 

Οι αλλαγές στα στοιχεία της ιστοσελίδας ή η προσθήκη νέου υλικού ή η διαγραφή αυτών, θα 

πραγματοποιείται το αργότερο εντός οκτώ ωρών από τη στιγμή παράδοσης  των δεδομένων από 

το Ν.Π.  

Ενδεικτικός προϋπολογισμός 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ –ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 

1 1.520,00 € 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ–ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 1 1.920,00 € 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & 
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ  

1 560,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 4.000,00 € 
ΦΠΑ 24% 960,00 € 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.960,00 € 

Στην προσφορά του αναδόχου θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα που μπορεί 

να απαιτηθούν για την ορθή εκτέλεση και την έγκαιρη παράδοση των ανωτέρω υπηρεσιών 

στο Ν.Π.Δ.Δ., συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν εξόδων μετακίνησης, ασφάλισης του 

προσωπικού ή/και των συνεργατών που θα απασχολήσει κ.ά. 

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 2019 (σύμφωνα 

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

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1Ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην εκτέλεση της υπηρεσίας στη συντήρηση 

& αναβάθμιση (λειτουργικότητα – αναβάθμιση, ανάρτηση – διαχείριση, τεχνική υποστήριξη, 

φιλοξενία) της ιστοσελίδας του Νομικού Προσώπου «www.paodip.gr», του τρέχοντος έτους, 

σύμφωνα με τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές. 

ΑΡΘΡΟ 2Ο :  ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», ως ισχύει. 

2. Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει . 

3. Του Ν. 3852/2010  «Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  



4. του Ν.4555/18 «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»]….  

5. Tου Ν. 4013/11: «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

6. Του Π.Δ. 80/2016 περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (Α.145) 

7. Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και  εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις » (Α.143) όπως 

ισχύει. 
8. Tης Υ.Α. 57654/17 «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου 

Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

9. Tου Ν.3861/10 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», 

10. Tου Ν.2690/99 «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις», 

11. Tης παραγράφου Ζ’  του άρθρου 1 του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ – 107 Α/9-5-2013): «Επείγοντα 

μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και του άρθρου 

3 της Οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 

Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 

εμπορικές συναλλαγές. 
 

ΑΡΘΡΟ 3Ο  : ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 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: 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του οικονομικού 

φορέα.  

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις 

εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.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, γγ) στις 

περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

2. Πιστοποιητικό  αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά στην: 



- Καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) 

- καταβολή εισφορών όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα) που 

δηλώνει στην υπεύθυνη δήλωση της προηγούμενης παραγράφου, (κύριας και επικουρικής ) 

Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, 

έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως την 

ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών. 

Τα αναφερόμενα   στο παρόν άρθρο, πιστοποιητικά και λοιπά αποδεικτικά μέσα, θα πρέπει να 

υποβληθούν από τον ανάδοχο πριν την έκδοση της απόφασης ανάθεσης, εκτός και εάν τα έχει 

συνυποβάλλει με την προσφορά του. 

ΑΡΘΡΟ 4Ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Συμβατικά στοιχεία της σύμβασης κατά σειρά ισχύος είναι τα ακόλουθα: 

- Το συμφωνητικό 

- Η παρούσα μελέτη  

- Η απόφαση ανάθεσης 

- Η προσφορά του Αναδόχου συμπεριλαμβανομένων και των αποδεικτικών μέσων  

ΑΡΘΡΟ 5Ο : ΔΙΑΡΚΕΙΑ –ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 

Το συμφωνητικό συντάσσεται με τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα  που καθορίζει τις 

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

διατάξεις του Ν.4412/2016 και τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής του έως την 31η 

Δεκεμβρίου 2019 

ΆΡΘΡΟ 9Ο: ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Οι ανωτέρω υπηρεσίες θα παρασχεθούν με την χρήση του διαδικτύου (email-teamviewer κ.α.) και 

τηλεφωνικά. Παράλληλα θα μπορούν να παρασχεθούν με επιτόπιες επισκέψεις του ανάδοχου στην 

έδρα του Ν.Π.Δ.Δ. 

Για την εκτέλεση της υπηρεσίας εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/16 και ιδίως των άρθρων 

200 – 205 και 216 – 220. Η παραλαβή των υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί από την κατά νόμο αρμόδια 

επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών. 

ΆΡΘΡΟ 10Ο: ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΙΜΩΝ 

 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 . 

ΆΡΘΡΟ 11Ο: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η πληρωμή θα γίνεται σταδιακά στο 100% της αξίας του εκτελεσθέντος συμβατικού αντικειμένου 

στο όνομα του αναδόχου, μετά την έκδοση των σχετικών παραστατικών και την υπογραφή των 

σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής εφόσον δεν διαπιστώθηκε 

καμιά απόκλιση ως προς την τεχνική περιγραφή των εκτελεσθέντων υπηρεσιών. 

ΑΡΘΡΟ 12Ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ –ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 Οι υποχρεώσεις του ανάδοχου αναγράφονται αναλυτικά στην Τεχνική Έκθεση και Τεχνική 

Περιγραφή της παρούσης μελέτης. 

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. 
Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί βάσει των οριζόμενων στο άρθρο 132 του Ν.4412/16.  

ΑΡΘΡΟ 13Ο : ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ- ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Η έκπτωση του αναδόχου και τυχόν ποινικές ρήτρες επιβάλλονται σύμφωνα με το Ν.4412/2016 

«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)». 

ΑΡΘΡΟ 14Ο :  ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη, κρατήσεις, 

κλπ., εκτός από τον Φ.Π.Α. που βαρύνει το Ν.Π.Δ.Δ. 
 

ΑΡΘΡΟ 13Ο : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Κατά την εκτέλεση Δημοσίων συμβάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις Ν.4412/2016 , β) 

οι όροι της σύμβασης και της μελέτης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας, σύμφωνα με 

το άρθρο 129 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08.08.2016). 
 

ΠΑΙΑΝΙΑ 14.06.2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος  
του Διοικητικού Συμβουλίου 

 
 
 

Παναγιώτης Δ. Σιδέρης 
(Αντιδήμαρχος) 

Η συντάξασα 

 

Λιθοπούλου Σ. 

Διοικητική υπάλληλος Ν.Π. 

 



Αφού έλαβα γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στο υπ΄αριθμ. πρωτ. 

311/14.06.2019 πρωτογενές  αίτημα, τις οποίες αποδέχομαι ανεπιφύλακτα, σας υποβάλλω την σχετική 

οικονομική προσφορά μου, ως ακολούθως: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 1  

ΑΝΑΡΤΗΣΗ–ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 1  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ , ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ  1  

ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 24%  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
                                         ¨ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.¨ 

                                         (λειτουργικότητα-αναβάθμιση, ανάρτηση-διαχείριση, τεχνική υποστήριξη, φιλοξενία) 

  ΠΡΟΣ:ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ –ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  
Α.Φ.Μ.-Δ.Ο.Υ.  
ΤΗΛ./FAX:  EMAIL: 

    Ημερομηνία……/06/2019 
Ο προσφέρων 

 

 

Υπογραφή, Σφραγίδα  


