ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ Τ.Π.Ε.
(Τ.Π.Ο. & Τ.Π.Ε.)

ΕΡΓΟ: Συντήρηση Portal ετήσια (2017 – 2018)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.464,00 €

ΜΕΛΕΤΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ Ε.Π.Δ 2017:
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017: 02.70.01.6117.008 (7.000,00 €)
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 72511000-0

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Τεχνική Έκθεση
2. Τιμολόγιο
3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
4. Γενικοί Όροι
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Συνοπτικά στοιχεία της προς Ανάθεση Υπηρεσίας:
Αναθέτουσα Αρχή

Δήμος Δέλτα

Τίτλος Υπηρεσίας

Συντήρηση Portal ετήσια (2017-2018)

Φορέας για τον οποίο προορίζεται η Δήμος Δέλτα
παροχή υπηρεσίας
Τόπος παροχής υπηρεσίας

Δήμος Δέλτα

NUTS (Γεωγραφική περιοχή)

GR 122

Είδος σύμβασης

Υπηρεσία

Κωδικοί CPV :

72511000-0

Είδος διαδικασίας

Απ’ ευθείας ανάθεση

Προϋπολογισμός

4.464,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%)

Χρηματοδότηση του έργου

Ίδιοι Πόροι
Κωδικός Ε.Π.Δ : ___________
Κωδ. Π/Υ 2017 : 02.70.01.6117.008
Διαθέσιμο ποσό 2017: 7.000€
Από την υπογραφή της σύμβασης και για 12 μήνες

Χρόνος ισχύος σύμβασης

Θεσμικό Πλαίσιο

Ν.4412/16
Ν.3463/06 (άρθρο 209), Ν 3852/2010

Αρμόδια Υπηρεσία

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης &
ΤΠΕ
Καζλάρης Ιωάννης

Συντάκτης μελέτης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ Τ.Π.Ε. (Τ.Π.Ο. & Τ.Π.Ε.)

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το έργο αφορά στην συντήρηση και φιλοξενία της ιστοσελίδας του Δήμου. Περιλαμβάνει ένα
σύνολο παρεχόμενων υπηρεσιών, οι οποίες περιγράφονται ως εξής:
1. Φιλοξενία της ιστοσελίδας σε dedicated server και δημιουργία εικονικού χώρου που
μπορεί να βρίσκεται είτε στις εγκαταστάσεις της αναδόχου εταιρείας, είτε σε εταιρεία
που παρέχει υπηρεσίες web-hosting στην ανάδοχο εταιρεία. Συγκεκριμένα η μίσθωση
του dedicated server αφορά:
a. Server με τις παρακάτω προδιαγραφές:
i. Intel Xeon Processor E3-1242
ii. 16 GB DDR3 RAM
iii. Intel SSD 480GB
iv. Redundant Power Supply
b. Ύπαρξη Server για αποθηκευτικό χώρο
i. Εφεδρικός αποθηκευτικός χώρος: 100 GB
ii. Πρωτόκολλα επικοινωνίας: NFS, FTP, rSync, CIFS
c. Ύπαρξη CPanel
d. Δωδεκάμηνη συνδρομή CDN Video streaming (4 x 3 για 100 χρήστες ταυτόχρονα)
e. Ύπαρξη ξεχωριστού email server για την διακίνηση του ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου που δεν θα επιφορτίζει τον server που θα στεγάζεται η ιστοσελίδα
2. Συντήρηση και προσθήκη νέων λειτουργειών της διαδικτυακής πύλης που θα
περιλαμβάνει:
•

Δημιουργία καθημερινού αντιγράφου ασφαλείας της διαδικτυακής πύλης
(backup) και εβδομαδιαίο έλεγχο ορθότητας αυτού στη διαδικασία επαναφοράς
(restore).

•

Διενέργεια καθημερινών δειγματοληπτικών επισκέψεων στην ιστοσελίδα για
επικύρωση της ορθής της λειτουργίας.

•

Εγκατάσταση νέων συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου σε περίπτωση
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εγκατάστασης καινούριας έκδοσης της πλατφόρμας «Wordpress» και «CMS»
καθώς και παροχή νέων εγχειριδίων χρήσης.
•

Συντήρηση και επικαιροποίηση μέσω πιθανών αναβαθμίσεων της λειτουργίας
ζωντανής αναμετάδοσης «Live Streaming» των συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου καθώς και άλλων εκδηλώσεων μέσω της ιστοσελίδας.

•

Υποστήριξη πρωτοκόλλου https (Hyper Text Transfer Protocol Secure) έτσι ώστε η
σύνδεση μεταξύ των φυλομετρητών και της ιστοσελίδας του Δήμου να είναι
προστατευμένη και κρυπρογραφημένη μέσω του υποστρώματος –
πιστοποιητικού SSL (Secure Sockets Layer)

•

Ενεργοποίηση της υπηρεσίας Google Analytics για την λήψη στατιστικών
στοιχείων ως προς την επισκεψιμότητα και χρηστικότητα της ιστοσελίδας.
Δημιουργία κυλιόμενης μπάρας στην οποία θα φαίνονται μετεωρολογικά
στοιχεία για τις δημοτικές κοινότητες του Δήμου καθώς και μεγάλες πόλεις της
Ελλάδας.

•

•

Αποκατάσταση αποδεδειγμένων βλαβών λογισμικού μέσω απομακρυσμένης
πρόσβασης.

•

Δημιουργία
o

νέων επιλογών στα μενού (banner, messages, links κ.λ.π.)

o

διορθώσεων κειμένου

o

αλλαγών εικαστικού περιεχομένου

κάθε φορά που θα χρειάζεται και μετά από υπόδειξη του γραφείου Τ.Π.Ε. του
Δήμου Δέλτα.
•

Προσθήκη χάρτη με κομβικά σημεία είτε σημεία ενδιαφέροντος στα γεωγραφικά
όρια του Δήμου Δέλτα μέσω Google Map και δυνατότητα παροχής οδηγιών
πρόσβασης προς αυτά.

•

Ενεργοποίηση της υπηρεσίας Newsletter στην ιστοσελίδα, μέσω της οποίας θα
καθίσταται δυνατή η μαζική αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων σε όσους
πολίτες έχουν προηγομένως εγγραφεί στην εν λόγω υπηρεσίας.

•

Δημιουργία ενός αναδιπλούμενου μενού με κατάλληλες επιλογές πλοήγησης για
άτομα με ειδικές ανάγκες, στο οποίο θα υπάρχουν βοηθητικά εργαλεία όπως π.χ.
υπογράμμιση υπερσυνδέσμων, δημιουργία ασπρόμαυρου φόντου, αύξηση
μεγέθους γραμματοσειράς κ.λ.π.

•

Δημιουργίας νέας ενότητας με τίτλο «Φωτογραφίες και Video» το οποίο θα
εμπλουτιστεί με φωτογραφικό και οπτικό υλικό από εκδηλώσεις του Δήμου
Δέλτα.

•

Αισθητικές παρεμβάσεις στην εμφάνιση και στην χρηστικότητα της ιστοσελίδας
οι οποίες θα καθιστούν την πλοήγηση και εύρεση πληροφοριών πιο γρήγορη.

•

Εκπαίδευση χρηστών για 10 ώρες στην

•

o

διαχείριση της ιστοσελίδας σε επίπεδο administration και

o

στην απλή καταχώρηση στοιχείων για την ενημέρωση και εξυπηρέτηση
των πολιτών.

Προαγορά εκατό (100) ωρών τεχνικής υποστήριξης για ένα έτος.
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•

Τηλεφωνική υποστήριξη.

•

Οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή βοήθεια ώστε η διαδικτυακή πύλη να καταστεί
χρήσιμη σε όσους θα θελήσουν να την επισκεφτούν.

Σίνδος, 21.06.2016

Σίνδος, 21.06.2016

Ο Συντάξας

Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος Τ.Π.Ο & Τ.Π.Ε.

Καζλάρης Ιωάννης

Ζάμπος Παναγιώτης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ Τ.Π.Ε. (Τ.Π.Ο. & Τ.Π.Ε.)

2. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
Άρθρο 1Ο
Φιλοξενία ιστοσελίδας.
 Περιλαμβάνει τα κάτωθι:
 την φιλοξενία της ιστοσελίδας του Δήμου Δέλτα σε dedicated server που να πληρεί τα
τεχνικά χαρακτηριστικά όπως αναφέρονται στην Τεχνική Έκθεση. Ο εν λόγω server
μπορεί να βρίσκεται είτε στις εγκαταστάσεις της αναδόχου εταιρείας είτε σε σε server
παρόχου με την οποία συνεργάζεται η ανάδοχος εταιρεία.
 Την διαχειριστική υποστήριξη της ιστοσελίδας.
 Την μίσθωση εφεδρικού server για τα αντίγραφα ασφαλείας της ιστοσελίδας.
 Την ύπαρξη ξεχωριστού email server.
 Την ύπαρξη CPanel
 Την υποστήριξη και επικαιροποίηση της λειτουργίας ζωντανής αναμετάδοσης (live
streaming) στο τρέχον προγραμματιστικό υπόβαθρο της ιστοσελίδας του Δήμου Δέλτα
(CDN Video streaming) για τουλάχιστον 100 χρήστες ταυτόχρονα.
 Τιμή μονάδας ανά έτος: δύο χιλιάδες εφτακόσια ευρώ (1.700,00€)
Άρθρο 2Ο
Ετήσια σύμβαση υποστήριξης – συντήρησης ιστοσελίδας Δήμου Δέλτα.
 Περιλαμβάνει την ετήσια σύμβαση συντήρησης της ιστοσελίδας του Δήμου Δέλτα (με
προαγορά 100 ωρών τεχνικής υποστήριξης).
 Την προσθήκη χάρτη με κομβικά σημεία και σημεία ενδιαφέροντος στα γεωγραφικά όρια του
Δήμου Δέλτα μέσω Google Map και παροχή οδηγιών πρόσβασης σ’ αυτά.
 Υποστήριξη πρωτοκόλλου https (Hyper Text Transfer Protocol Secure) έτσι ώστε η σύνδεση
μεταξύ των φυλομετρητών και της ιστοσελίδας του Δήμου να είναι προστατευμένη και
κρυπρογραφημένη μέσω του υποστρώματος – πιστοποιητικού SSL (Secure Sockets Layer)




Ενεργοποίηση της υπηρεσίας Google Analytics για την λήψη στατιστικών στοιχείων ως προς
την επισκεψιμότητα και χρηστικότητα της ιστοσελίδας.
Δημιουργία κυλιόμενης μπάρας στην οποία θα φαίνονται μετεωρολογικά στοιχεία για τις
δημοτικές κοινότητες του Δήμου καθώς και μεγάλες πόλεις της Ελλάδας.
Την προσθήκη υποστήριξη πρωτοκόλλου https (Hyper Text Transfer Protocol Secure) έτσι
ώστε η σύνδεση μεταξύ των φυλομετρητών και της ιστοσελίδας του Δήμου να είναι
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προστατευμένη και κρυπρογραφημένη μέσω του υποστρώματος – πιστοποιητικού SSL
(Secure Sockets Layer).
 Ενεργοποίηση της υπηρεσίας Newsletter στην ιστοσελίδα, μέσω της οποίας θα καθίσταται
δυνατή η μαζική αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων σε όσους πολίτες έχουν προηγομένως
εγγραφεί στην εν λόγω υπηρεσίας.
 Δημιουργία ενός αναδιπλούμενου μενού με κατάλληλες επιλογές πλοήγησης για άτομα με
ειδικές ανάγκες, στο οποίο θα υπάρχουν βοηθητικά εργαλεία όπως π.χ. υπογράμμιση
υπερσυνδέσμων, δημιουργία ασπρόμαυρου φόντου, αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
κ.λ.π.
 Δημιουργίας νέας ενότητας με τίτλο «Φωτογραφίες και Video» το οποίο θα εμπλουτιστεί με
φωτογραφικό και οπτικό υλικό από εκδηλώσεις του Δήμου Δέλτα.
 Αισθητικές παρεμβάσεις στην εμφάνιση και στην χρηστικότητα της ιστοσελίδας οι οποίες θα
καθιστούν την πλοήγηση και εύρεση πληροφοριών πιο γρήγορη.
 Την εκπαίδευση (10 ώρες) σε υπαλλήλους του Δήμου πάνω στο περιβάλλον Wordpress.
 Τιμή μονάδας ανά έτος: δύο χιλιάδες εφτακόσια πενήντα ευρώ (1.700,00€).

Άρθρο 3Ο
Προαγορά 5.000 τηλεφωνικών μηνυμάτων (SMS).
 Περιλαμβάνει την προαγορά 5.000 τηλεφωνικών μηνυμάτων (SMS) για ενημέρωση των
πολιτών για διάφορες δράσεις του Δήμου (όπως π.χ αιμοδοσία).
 Τελική τιμή διακόσια ευρώ (200,00€).

Σίνδος, 21.06.2016
Ο Συντάξας

Καζλάρης Ιωάννης

Σίνδος, 21.06.2016
Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος Τ.Π.Ο & Τ.Π.Ε.
Ζάμπος Παναγιώτης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
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ΚΑΙ Τ.Π.Ε. (Τ.Π.Ο. & Τ.Π.Ε.)

3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η συνολική αμοιβή του αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας προεκτιμάται στο ποσό των
4.464,00€ μαζί με το Φ.Π.Α.

Α/Α

Συνοπτική περιγραφή

Αριθμός
άρθρου
τιμολογίου

1

Φιλοξενία σε dedicated server, υποστήριξη video
streaming

1

2

Συντήρηση και υποστήριξη

2

3

Προαγορά 5.000 τηλεφωνικών μηνυμάτων

3

Ενδεικτική
τιμή (€)
1.700,00€
1.700,00€
200,00€
3.600,00€

ΣΥΝΟΛΟ

864,00€

ΦΠΑ 24%

4.464,00€
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

Σίνδος, 21.06.2016
Ο Συντάξας

Σίνδος, 21.06.2016
Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος Τ.Π.Ο & Τ.Π.Ε.

Καζλάρης Ιωάννης

Ζάμπος Παναγιώτης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
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4. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 1
Διατάξεις
Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», άρθρα 103 και 209 όπως
τροποποιήθηκε.
Ν. 4412/2016
Άρθρο 72 παρ. 1 του Ν. 3852/2010.
Του Π.Δ. 113/10 «Περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας στο διαδίκτυο – Πρόγραμμα Διαύγεια».
Εγκύκλιοι υπ. αριθμ. 2/91118/0026/2010 και 30/19664/20.04.2011 του Υπουργείου
Εσωτερικών & Οικονομικών, «Περί εφαρμογής των διατάξεων του Π.Δ. 113/10».
Άρθρο 2
Συμβατικά Στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία της παρούσας μελέτης, κατά σειρά ισχύος, είναι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Σύμβαση
Οικονομική προσφορά αναδόχου
Τιμολόγιο
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
Γενικοί και Ειδικοί Όροι
Τεχνική Έκθεση
Άρθρο 3
Αντικείμενο – Προϋπολογισμός Έργου

1.
2.

Αντικείμενο του έργου είναι οι εργασίες συντήρησης της ιστοσελίδας του Δήμου Δέλτα
και της δυνατότητας Live Streaming αυτής, καθώς και της φιλοξενίας της στον υπάρχοντα
dedicated server, όπως αυτές περιγράφονται στην Τεχνική Έκθεση.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 4.464,00€ συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α.
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Άρθρο 4
Τόπος – Χρόνος παροχής υποχρεώσεων
1.

2.

Τα υπάρχοντα δεδομένα της ιστοσελίδας του Δήμου Δέλτα καθώς και όσα άλλα
προστεθούν από την υπογραφή της σύμβασης και για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους
θα συνεχίσουν να φιλοξενούνται στον εξυπηρετητή της δικτυακής πύλης που
χηρσιμοποιείται από την ανάδοχο εταιρεία.
Χρόνος παροχής υπηρεσίας από την υπογραφή της σύμβασης και για έναν (1) χρόνο ή
μέχρι της εξάντλησης των εκατό (100) προαγορασμένων ωρών.
Άρθρο 5
Τρόπος παροχής υπηρεσιών

Ο ανάδοχος:
1.
2.
3.

4.

5.

Δεσμεύεται να υλοποιήσει όσα αναφέρονται στην Τεχνική Έκθεση.
Αναλαμβάνει να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη που ενδέχεται να προκύψει στην
δικτυακή πύλη και στις εφαρμογές που αυτή χρησιμοποιεί.
Η παροχή υπηρεσιών από μέρους του αναδόχου θα γίνεται με τον όρο ότι αυτές θα
παρέχονται μόνο από τον ανάδοχο, εκτός και αν υπάρχει προηγούμενη έγγραφη άδεια
του αναδόχου προς τρίτους συνεργάτες με παράλληλη γνωστοποίηση της στον Δήμο
Δέλτα
Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν
από τον Ν. 2472/1997 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και από τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές
πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Κάθε συμβαλλόμενο μέρος αναλαμβάνει να μην ανακοινώνει, διαθέτει ή δημοσιοποιεί
με οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτους, που δεν σχετίζονται με τους σκοπούς των εργασιών
συντήρησης και για τους οποίους δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση ή δικαίωμα από τον
νόμο ή δικαστική απόφαση, πληροφορίες που έχει λάβει και επεξεργάζεται στα πλαίσια
της δραστηριότητάς του. Τα παραπάνω επιβεβαιώνουν την λύση ή την λήξη της
παρούσας εργασίας.
Άρθρο 6
Σύμβαση

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει στο Δημοτικό Κατάστημα Σίνδου, σε χρόνο όχι μικρότερο
των πέντε (5) ημερών, ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών για την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης από την ημέρα που θα ειδοποιηθεί.
Άρθρο 7
Παραλαβή Εργασιών
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες παραλαμβάνονται με την έκδοση πρωτόκολλου παραλαβής από την
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αρμόδια «επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών» σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 219 του
Ν. 4412/2016.
Άρθρο 8
Τρόπος Πληρωμής
Για την πληρωμή των παραπάνω υπηρεσιών, η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σύμφωνα
με το ποσό της προσφοράς του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Η πληρωμή
θα γίνει με την λήξη της σύμβασης και θα εξοφληθεί στο ακέραιο του ποσού.
Άρθρο 9
Αναθεώρηση τιμών
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν
σταθερές και αμετάβλητες καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της «Εντολής Παροχής Υπηρεσιών».
Άρθρο 10
Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο εντολοδόχος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους
φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του Δημοσίου, Δήμων και Κοινοτήτων ή τρίτων που
ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Άρθρο 11
Εκχώρηση Έργου
Απαγορεύεται η εκχώρηση μέρους ή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης σε τρίτους.

Σίνδος, 21.06.2016
Ο Συντάξας

Σίνδος, 21.06.2016
Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος Τ.Π.Ο & Τ.Π.Ε.

Καζλάρης Ιωάννης

Ζάμπος Παναγιώτης
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