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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Παιανία: 10-11-2020 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ               Αριθ. Πρωτ:16310 
ΔΗΜΟΣ  ΠΑΙΑΝΙΑΣ     
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΤΗΛ: 213 20 30 710 
FAX: 210 664 73 17                                                                      ΠΡΟΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ  ΕΛ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ 
                                                                                                         Ε-mail: lefterisyan@gmail.com 

                                                                                                                       
                                                                                                                

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ 

 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» με την διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης. 
 

Ο Δήμος Παιανίας πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας που 
αφορά την εργασία με τίτλο : «Συντήρηση ιστοσελίδας του Δήμου» διάρκειας ενός έτους. 

Η ανωτέρω υπηρεσία περιγράφεται αναλυτικά στην αριθ.41/2020 μελέτη και στο 
υπ’αριθ.16224/09-11-2020 πρωτογενές αίτημα  που έχει συνταχθεί από την Δ/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου με ΑΔΑΜ: 20REQ007613360. 

Η συνολική δαπάνη προϋπολογίστηκε στο ποσό των 3.990,00€ πλέον ΦΠΑ 24% (ήτοι 4.947,60€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και θα βαρύνει τους Κ.Α. 00-6142.007 τον προϋπολογισμό του Δήμου με 
τίτλο : «Συντήρηση ιστοσελίδας του Δήμου». 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73, της παρ.2 του άρθρου 80 και του άρθρου 93 
του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας προσκομίσετε τα παρακάτω 
δικαιολογητικά: 

 Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου, εφόσον πρόκειται για 
νομικό πρόσωπο. 

 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. 

 

 Φορολογική ενημερότητα.  
 

 Ασφαλιστική ενημερότητα. 
 

 Οι προσφορές  των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου 
Παιανίας (Καραολή & Δημητρίου 38Α, 19002 Παιανία) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι την Πέμπτη  
12/12/2020  και ώρα 12:30 μ.μ. 
 Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής( χαμηλότερη συνολική τιμή). Η προσφορά του θα πληρεί 
τις απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 
 Η κατακύρωση του αποτελέσματος της ανωτέρω υπηρεσίας  θα γίνει με απόφαση Δημάρχου και 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.                     
                                                                                                                                             Η Γενική Γραμματέας 
 
                                                                                                                                                Φωτεινή Τολούδη 
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ΑΙΤΗΜΑ  ΚΗΜΔΗΣ 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 
 

 CPV:     72212224-5 

 ΚΑ: 00-6142.007 

 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ : 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

 

Με την παρούσα αίτηση, κατόπιν εντολής του Δημάρχου ο Δήμος μας  έχει ανάγκη  να προβεί στην 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ συνολικού ενδεικτικού κόστους 4.947,60 € 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%   

 
 

 

Χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας   

Η εκτέλεση των αναφερόμενων στην παρούσα εισήγηση προμηθειών θα είναι άμεσα  από την υπογραφή της 

σύμβασης . 
 
 Λοιπά στοιχεία της προς ανάθεση  :  
Τέλος, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι, κατά την κρίση της υπηρεσίας μας, λόγω της φύσης της παρεχόμενης  
προμήθειας , για τη σύνταξη της μελέτης αυτής : 
 
απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία 

Παιανία : 09/11/2020 

Αριθμ. Πρωτ: 16224 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ:  41/20                                   

Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΦΟΡΕΑΣ:     ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 
 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ:  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                
  
 
 
 
 
 
 

        
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  2020 
 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ           : 3.990,00

ΦΠΑ  23 %                            : 957,60

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ  ΠΙΣΤΩΣΗ : 4.947,60
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                               Συντήρηση Ιστοσελίδας 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ του Δήμου 
Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ                
 
                             
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
 
 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 
  Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην συντήρηση της ιστοσελίδας του Δήμου και τη 
συνδρομή για την φιλοξενία της Ιστοσελίδας του Δήμου μας (www.paiania.gov.gr} για ένα έτος. 
Όπως ορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές η οποία θα αποτελέσει την προβολή του Δήμου στο 
διαδίκτυο. 
 

Η ενδεικτική δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια  ανέρχεται στο ποσό των 4.080,00 € 
πλέον Φ.Π.Α. 24%  και θα καλυφθεί από πόρους του Δήμου. 
 

H εργασία θα βαρύνει τον Κ.Α 00-6142.007 του προϋπολογισμού του έτους 2020 όπου 

υπάρχει διαθέσιμη πίστωση του ποσού των 5.000 €  για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με τον Ν. 

4412/2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
 
 
                                                                           
 
 
 
 
 
           

ΠΑΙΑΝΙΑ    09-11- 2020 
Ο συντάξας 

 
Γεράσιμος Μπενετάτος 
Ηλ/γος  Μηχ/κός Τ.Ε. 

http://www.paiania.gov.gr/
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 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

  

 
 
 
 
 
 

Συντάχθηκε Θεωρήθηκε 
Παιανία    09  -   11 -   2020 Παιανία    09  -   11 -   2020 

Ο Συντάξας Η  Προϊσταμένη  Τ.Υ 
 
 
 

 

Μπενετάτος Γεράσιμος 
Ηλεκτρολόγος μηχανικός Τ.Ε. 

Μουντράκη Ελισάβετ 
Πολιτικός μηχανικός Τ.Ε. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

α/α Είδος 
Μον. 
Μέτρ Ποσότ. Τιμή μον. Δαπάνη 

1 Συντήρηση Ιστοσελίδας του Δήμου τεμ. 1 3990 3.990,00 

  
  
  
  
  
  

Σύνολο 

3.990,00 

ΦΠΑ 24% 
957,60 

Σύνολο 4.947,60 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
 
 

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται μετά από αίτημα του Δημάρχου και αναφέρεται στην 
συντήρηση και αναβάθμιση της Ιστοσελίδας που εξασφαλίζει τη λειτουργικότητα και την 
ανανέωση του περιεχομένου του website του Δήμου έτους 2020 
 
Περιλαμβάνει τη διαρκή ενημέρωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας σας, με μόνη δική σας 
υποχρέωση την παροχή των δεδομένων (κείμενα, φωτογραφίες κ.α.). Εξασφαλίζουμε την 
εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία της μέσω ενημερώσεων (updates) των δομικών στοιχείων της 
ιστοσελίδας. Προσφέρουμε πληροφόρηση σχετικά με την επισκεψιμότητα και την “πορεία” της 
ιστοσελίδας σας στο διαδίκτυο. 
 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 

 Ανανέωση περιεχομένου ιστοσελίδας (κείμενα, φωτογραφίες κ.α.)σε καθημερινή.βάση. Οι 
αλλαγές στα στοιχεία της ιστοσελίδας ή η προσθήκη νέου υλικού πραγματοποιείται μέσα 
σε 8 ώρες από την στιγμή που θα παραδωθεί το νέο υλικό. 

 Ενημερώσεις (updates) modules ιστοσελίδας. 

 Προσθήκη Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 

 Αναβαθμίσεις συστήματος διαχείρισης περιεχομένου. Η αναβάθμιση λαμβάνει χώρα με 
την κυκλοφορία νέων εκδόσεων. 

 Την εγκατάσταση των απαραίτητων προσθέτων ασφαλείας και προσθέτων για βελτίωση 
της ταχύτητας και του SEO. 

 Των καθαρισμό του site από το spam, και της συντήρησης της βάσης δεδομένων. 

 Λήψη αντιγράφων ασφαλείας (backups). 

 Άμεση ανταπόκριση σε περιπτώσεις δυσλειτουργίας. 

 Προτεραιότητα & τηλεφωνική υποστήριξη στις ώρες λειτουργίας του γραφείου. 
Απάντηση μέσω e-mail εντός 24 ωρών. 

 
Η υπηρεσία αφορά στη συντήρηση – αναβάθμιση της ιστοσελίδας του Δήμου Παιανίας 
«www.paiania.gov.gr». 
  

1. Για την συντήρηση – αναβάθμιση της ιστοσελίδας «www.paiania.gov.gr»:  
 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ  
Υποστήριξη χρηστών συστήματος διαχείρισης.  
Εργασίες αναρτήσεων ή τροποποίησης υλικού στην ιστοσελίδα σε περιπτώσεις που 
απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις.  
Επεξεργασία σελίδων για την σωστή εμφάνιση της ιστοσελίδας  
Τηλεφωνική εξυπηρέτηση σε οποιαδήποτε απορία περιεχομένου, αλλά και της εφαρμογής σε 
ώρες και ημέρες γραφείου.  
 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ  
Αντιμετώπιση προβλημάτων και αποκατάσταση της ιστοσελίδας σε περίπτωση κακόβουλης 
επίθεσης. 
Λήψη αντιγράφων της βάσης δεδομένων του ιστοχώρου σε μηνιαία βάση.  
Εργασίες μικρής κλίμακας στην ιστοσελίδα για κάλυψη πιθανών αναγκών που δεν καλύπτονται 
ήδη από αυτό.  
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ  
Αναδιάρθρωση της ιστοσελίδας (διευθύνσεις, τμήματα κλπ.) σύμφωνα με τον νέο Οργανισμό 
Εσωτερικής Λειτουργίας του Δήμου.  
Προσθήκη των εποπτευόμενων φορέων και σύνδεση στο αντίστοιχο τμήμα της Διαύγειας ώστε 
να κατευθύνει τον πολίτη στις αναρτημένες αποφάσεις των αντίστοιχων εποπτευόμενων 
φορέων.  



________________________________________________________________________________________ 

Προσθήκη banner της ιστοσελίδα του Οργανισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου στην 
ιστοσελίδα του Δήμου.  
Δημιουργία banners ή εξειδικευμένου γραφικού περιεχομένου για την ιστοσελίδα.  
Δημιουργία PDF αν απαιτηθεί για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου 

   Προσθήκη Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 
   
 
ΣΥΣΤΗΜΑ προτάσεων/αιτημάτων πολιτών με την προσθήκη υπόδειξης προβλημάτων με 
δυνατότητα ορισμού τοποθεσίας μέσω χάρτη, καθώς και αναρτήσεων φωτογραφιών. 
Υποστήριξη των αλλαγών και από το σύστημα ροής αιτημάτων.  
Διαχείριση της ιστοσελίδας σε επίπεδο server.  
Λήψη αντιγράφων ασφαλείας της βάσης δεδομένων του ιστοχώρου.  
Αντιμετώπιση προβλημάτων λειτουργίας και ασφάλειας στην ιστοσελίδα. 
 
 

Συντάχθηκε Θεωρήθηκε 
Παιανία    09  -   11 -   2020 Παιανία    09  -   11 -   2020 

                              Ο Συντάξας Η  Προϊσταμένη  Τ.Υ 
 
 
 

 

      Μπενετάτος Γεράσιμος 
                Ηλεκτρολόγος μηχανικός Τ.Ε. 

                     Μουντράκη Ελισάβετ 
                  Πολιτικός μηχανικός Τ.Ε. 

 
 


