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Θέμα: Απευθείας ανάθεση για την “Παροχή υπηρεσιών αναδόχου για την αναβάθμιση
και συντήρηση της ιστοσελίδας του Δήμου ” 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
3) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την

παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38
της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

4) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του
άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.

5) Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 ( Πρόγραμμα Κλεισθένης )
6) Την 2169/15577/09-04-2019(ΑΔΑ:ΨΣ13Ω93-ΖΘΔ)Απόφαση  του  Δημάρχου

Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε η 2/2019 Τεχνική Περιγραφή, όπως συντάχθηκε από
το Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας και η διενέργεια
της «παροχής υπηρεσιών αναδόχου για την αναβάθμιση και συντήρηση της ιστοσελίδας
του Δήμου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 

7) Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την υπ’
αριθμ.   515/03-04-2019(ΑΔΑ:ΩΠΙ7Ω93-45Φ)  Απόφαση Ανάληψης Δαπάνης   στον
Κ.Α. 6224.0004 με τίτλο «Δαπάνες αναβάθμισης και συντήρησης ιστοσελίδας του Δήμου»
ποσού 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,

8) Την  υπ’  αριθ.  15626/10-04-2019 πρόσκληση του  Δημάρχου προς την  εταιρία
EMINDTECH IKE περί υποβολής προσφοράς.

9) Την υπ’  αρ.  16323/16-04-2019  εμπρόθεσμα  υποβληθείσα προσφορά της εταιρίας
EMINDTECH IKE ποσού 11.417,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

10) Το  υπ' αριθ 19REQ004709211  πρωτογενές αίτημα με  CPV:  72212224-5 με τίτλο
«Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού επεξεργασίας ιστοσελίδων»

11) Την υπ' άρ. 782/9160/31-3-2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) (ΑΔΑ: 7Κ96Ω93-ΑΕΛ) απόφαση
Δημάρχου Διονύσου περί "Ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στο
Δήμο Διονύσου" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ’ αρ. 3778/31288/01-10-2018
και 4363/38879/09-11-2018 όκοιες:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Αναθέτουμε την  Παροχή υπηρεσιών αναδόχου για την αναβάθμιση και συντήρηση της
ιστοσελίδας του Δήμου   για τις  ανάγκες  του Δήμου όπως ειδικότερα περιγράφεται  στην
2/2019  Τεχνική Περιγραφή, όπως συντάχθηκε από το  Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης,
Πληροφορικής & Διαφάνειας,  στην εταιρία  EMINDTECH IKE,  με Α.Φ.Μ.  800646490 Δ.Ο.Υ.
Παλλήνης, που  εδρεύει  στο Πικέρμι,  οδός  Μοράνη  11,  Τ.Κ.  1909,  τηλ.  6907609046,  e-
mail:info@emindtech.gr,  σύμφωνα  με  τα  ποσά  του  παρακάτω  πίνακα  της  οικονομικής
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ΑΔΑ: Ω5ΤΗΩ93-Ζ7Θ



προσφοράς του αναδόχου. 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α Περιγραφή Αγαθού/ών ΜΟΝ. Μ. Ποσότητα
   Τιμή  

μονάδος
Φ.Π.Α.
24%

Συνολικό
Κόστος

1
Δημιουργία 
Ιστοσελίδας / 

Κατ’
Αποκοπή 1 4.677,42 1.122,58 5.800,00

2 Μετάπτωση δεδομένων Κατ’
Αποκοπή

1 2.298,39 551,61 2.850,00

3

Συντήρηση 
Ιστοσελίδας  / μερική 
διαχείριση

Κατ’
Αποκοπή 1 2.419,36 580,64 3.000,00

Σύνολο 11.650,00

Ολογράφως: έντεκα χιλιάδες εξακόσια πενήντα ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
24%.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Ο Δήμος Διονύσου προκειμένου να πετύχει βελτίωση των υπηρεσιών ενημέρωσης προς τους πολίτες πρόκειται
να  προχωρήσει  σε  διαδικασίας  της  ριζικής  αναβάθμισης  της  υπάρχουσας  ιστοσελίδας,  έτσι  ώστε  να
δημιουργηθεί ένα νέος πιο σύγχρονος και ολοκληρωμένος ιστότοπος.

Ο νέος ιστότοπος που θα προκύψει, θα είναι σχεδιασμένος ώστε να μπορεί να υποστηρίξει ηλεκτρονικές
υπηρεσίες προς τον πολίτη, να παρέχει καλύτερη ενημέρωση και εξυπηρέτηση των δημοτών, εφαρμόζοντας
όλες τις σύγχρονες πρακτικές και δίνοντας έμφαση κυρίως στα ακόλουθα:

1 Ευχρηστία
2 Επεκτασιμότητα
3 Πλήρη ανεξαρτησία και αυτονομία σε συντήρηση και ανάπτυξη νέων εφαρμογών
4 Ελκυστική προβολή και απεικόνιση του περιεχομένου και των ενοτήτων
5 Ασφάλεια
6 Συμμόρφωση με κανονισμό προσωπικών δεδομένων (GDPR)
7 Προβολή του πληροφοριακού περιεχομένου και των υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης και σε

κινητές συσκευές μέσω responsive design λύσης
8 Συνδεσιμότητα με τα social media
9 Ετήσια συντήρηση
10 Τήρηση αντιγράφων ασφαλείας

Δ. Παράδοση-Ολοκλήρωση έργου  
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τις εργασίες υλοποίησης/ανάπτυξης του νέου portal και να το έχει
παραδώσει  μέσα σε 30 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να χορηγήσει παράταση στον ανάδοχο βάσει όσων ορίζει η κείμενη νο-
μοθεσία.  

Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση της υπηρεσίας

Με εντολή Δημάρχου

Αγαθοκλέους Ακριτίδη
Αγγέλλα

Εσωτερική διανομή Τμήμα Προμηθειών 
Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας

ΑΔΑ: Ω5ΤΗΩ93-Ζ7Θ


		2019-04-23T13:08:59+0300
	Athens




