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Θ Ε Μ Α  14ο :΄Εγκριση τεχνικής έκθεσης για τη συντήρηση, τεχνική υποστήριξη
και ανάπτυξη της ιστοσελίδας του Δήμου.

. 
Η Οικονομική Επιτροπή σήμερα την 29η  του μηνός Ιουνίου του έτους 2021,

ημέρα της εβδομάδος  Τρίτη και ώρα 09:00 (έναρξη) έως 09:30 (λήξη) συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση,  δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με
την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (κατεπείγοντα μέτρα κατά του
κορωνοϊού),  μετά την υπ'  αριθμ.  10176/25-06-2021 πρόσκληση, του Προέδρου κ.
Γκιώνη Αλκ. Γεωργίου - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε
ένα  μέλος  της,  καθώς  και  στους  Προέδρους  των   Συμβουλίων  των  Κοινοτήτων,
προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7)
μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα έξι (6).

Δήλωσαν  συμμετοχή  οι:1.Γκιώνης  Αλκ.  Γεώργιος  –  Δήμαρχος  –  Πρόεδρος,
2.Σακελλαρίου  Αναστάσιος,  3.Παπαθανασίου  Αθανάσιος,  4.Γεωργίου  Αθανάσιος,
5.Μουζάκης  Αθανάσιος,  6.Γλυκοφρύδης  Ιωάννης  στη  θέση  του  τακτικού
Σταυρόπουλου Κων/νου ο οποίος απουσιάζει.

Δεν δήλωσαν συμμετοχή  η δ.σ. Κορδαλή Σωτηρία και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων
των Κοινοτήτων.

Συζητουμένου του 14ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος έθεσε
υπόψη  των  μελών  της  Οικονομικής  Επιτροπής  τον  οικείο  φάκελο  στον  οποίο
περιλαμβάνονται τα εξής :

1.Οι διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 4  του  Δ.Κ.Κ. όπως κυρώθηκε με το
άρθρο  πρώτο  του  ν.  3463/2006  και  αντικαταστάθηκε  με  το  άρθρο  95  του  ν.
4674/2020 ‘’Σύνταξη και θεώρηση μελετών των ΟΤΑ  Α΄ βαθμού’’.

2.Η υπ΄αριθμ.  9776/18-06-2021  τεχνική έκθεση – προϋπολογιστικός πίνακας
της  Δ/νσης  Οργάνωσης  Προγραμματισμού  &  Πληροφορικής  του  Δήμου  για  την
παροχή της υπηρεσίας  συντήρησης, της τεχνικής υποστήριξης και της ανάπτυξης
της ιστοσελίδας του Δήμου, προϋπολογισμού δαπάνης 6.000,00 € και προστιθεμένου
του ΦΠΑ  εξ € 1.440,00 συνολικής δαπάνης  7.440,00  €.

3.Ο  δημοτικός  προϋπολογισμός  τρέχοντος  έτους  στον  οποίο  προβλέπεται
πίστωση 4.960,00 € ως όριο πληρωμής για το έτος 2021 για την ανωτέρω υπηρεσία
00-6117.002

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις διατάξεις
του άρθρου 72 του ν.  3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   -   Ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει την υπ΄αριθμ. 9976/18-06-2021 τεχνική έκθεση – προϋπολογιστικό
πίνακα της Δ/νσης Οργάνωσης Προγραμματισμού & Πληροφορικής του Δήμου για
την  παροχή  της  υπηρεσίας   συντήρησης,  της  τεχνικής  υποστήριξης  και  της
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ανάπτυξης της  ιστοσελίδας του Δήμου,  προϋπολογισμού δαπάνης 6.000,00 € και
προστιθεμένου του ΦΠΑ  εξ € 1.440,00 συνολικής δαπάνης  7.440,00  €, η οποία έχει
ως ακολούθως  :

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η     Ε ΚΘ Ε Σ Η
     Με την  παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπεται η παροχή υπηρεσίας για την

συντήρηση, τεχνική υποστήριξη και ανάπτυξη της ιστοσελίδας του Δήμου 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
  Η  υπηρεσία  ισχύει   από  την  υπογραφή  της  οικείας  σύμβασης  έως   και  την
31/6/2022 και περιλαμβάνει:
 Συντήρηση  -  Ανάπτυξη  -  Υποστήριξη  και  Διαχείριση  μιας  εύχρηστης  online

παρουσίασης, στην οποία οι επισκέπτες και χρήστες, θα εντοπίζουν εύκολα και
γρήγορα την πληροφόρηση που χρειάζονται.

 Μετάφραση ιστοσελίδας.
 Στη σύνθεση της πληροφορίας αυτής σε ένα κοινό μοντέλο απεικόνισης σύμφωνα

πάντα με την ταυτότητα του Δήμου.
 Στην  αποτελεσματική  επικαιροποίηση  και  διαχείριση  των  πληροφοριών  μέσω

βέλτιστων πρακτικών, μεθοδολογιών και μοντέλων απεικόνισης.
 Διαχείριση social media 
 Aνανέωση Domain Loutraki.gr / Domain Loutraki-agioitheodoroi.gr
 Στην αποτελεσματική ενημέρωση και επιμόρφωση των επισκεπτών όσον αφορά

τον Δήμο και τις δραστηριότητες.
 Καθημερινά  παραλαβή,  διαχείριση  και  ενημέρωση  της  ιστοσελίδας  με  το  νέο

περιεχόμενο.
 Διαχειριζόμενο  περιεχόμενο  από  τον  Δήμο  όπως Δελτία  Τύπου,  Ανακοινώσεις,

Προσκλήσεις σε συνεδριάσεις, Εκδηλώσεις, Αποφάσεις και Πρακτικά Αποφάσεων.
Πιο συγκεκριμένα ανά κατηγορία προέλευσης:

 Δήμος κεντρικά: Δελτία Τύπου, Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις.
 Δημοτικό Συμβούλιο: Ανακοινώσεις, Προσκλήσεις σε συνεδριάσεις, Αποφάσεις και

Πρακτικά Αποφάσεων.
 Δημοτική κοινότητα Αγίων Θεοδώρων: Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Προσκλήσεις

σε συνεδριάσεις, Αποφάσεις και Πρακτικά Αποφάσεων.
 Δημοτική  κοινότητα  Ισθμίας:  Ανακοινώσεις,  Δελτία  Τύπου,  Προσκλήσεις  σε

συνεδριάσεις, Αποφάσεις και Πρακτικά Αποφάσεων.
 Δημοτική  κοινότητα  Λουτρακίου  Περαχώρας:  Ανακοινώσεις,  Δελτία  Τύπου,

Προσκλήσεις σε συνεδριάσεις, Αποφάσεις και Πρακτικά Αποφάσεων.
 Δημοτική  κοινότητα  Πισίων:  Ανακοινώσεις,  Δελτία  Τύπου,  Προσκλήσεις  σε

συνεδριάσεις, Αποφάσεις και Πρακτικά Αποφάσεων.
 ΔΕΥΑ Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων: Δελτία Τύπου, Ανακοινώσεις
 Επιτροπές  (Οικονομική,   Διαχείρισης  Αδέσποτων,  Διαβούλευσης,  Παιδείας,

Περιβάλλοντος,  Ποιότητας  Ζωής,  Σχολικές):  Δελτία  Τύπου,  Ανακοινώσεις,
Προσκλήσεις σε συνεδριάσεις, Αποφάσεις και Πρακτικά Αποφάσεων.

 ΜΕΡΙΜΝΑ  -  Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π.  :  Δελτία  Τύπου,  Ανακοινώσεις,  Προσκλήσεις  σε
συνεδριάσεις, Εκδηλώσεις.

 Σχολικές Δραστηριότητες: Δελτία Τύπου, Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις.
 Loutraki  AE  (Loutraki  Thermal  Spa)  -  Αλεξάνδρειο  Συνεδριακό:  Δελτία  Τύπου,

Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις.
 Καθημερινή  και  ολοήμερη  παρακολούθηση  της  κατάστασης  και  των

δραστηριοτήτων στην ιστοσελίδα με σκοπό την καλή λειτουργία και  την  άμεση
αποτροπή κάθε είδους κακόβουλης ενέργειας.

 Καθημερινή  δημιουργία  πλήρους  αντιγράφου  ασφαλείας  ολόκληρης  της
ιστοσελίδας  (αρχεία  και  βάση  δεδομένων),  με  σκοπό  την  άμεση  και  πλήρη
επαναφορά της στην περίπτωση που υπάρξει απώλεια δεδομένων, λόγω κάποιας
ενδεχόμενης βλάβης του διακομιστή ή κάποιας κακόβουλης ενέργειας.



 Αναβάθμιση και βελτίωση της ιστοσελίδας με όλες τις νέες τεχνολογίες, εφόσον
αυτό κριθεί από τον διαχειριστή χρήσιμο για την περαιτέρω καλύτερη λειτουργία.

 Δημιουργία γραφικών στοιχείων για τις ανάγκες της ιστοσελίδας.

Παροχή υπηρεσίας
ΜΟΝ.

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

€/ωρα

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΕ ΩΡΕΣ

ΔΑΠΑΝΗ
ΣΕ ΕΥΡΩ

Συντήρηση  τεχνική
υποστήριξη  και
ανάπτυξη  της
ιστοσελίδας του Δήμου

Εργατοώρες 25 240 6.000

ΦΠΑ 24%
1.440

Σ υ ν ο λ ι κ ή   δ α π ά ν η
7.440

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

            Η  υλοποίηση της ανωτέρω υπηρεσίας, θα πραγματοποιηθεί  μετά από
σχετική  απόφαση  του  Δημάρχου  περί  απ’  ευθείας  ανάθεσης,  σύμφωνα  με  τις
διατάξεις  του   Ν.  3463/06  (Δ.Κ.Κ),  των  διατάξεων  του  Ν.  4412/2016  όπως
τροποποιήθηκε από τον Ν 4782/2021 και ισχύει και του Π.Δ. 80/2016.Η δαπάνη θα
βαρύνει  τον  Κ.Α.  00-6117.002  με  τίτλο  `Αμοιβή  για  την  συντήρηση  ,την  τεχνική
υποστήριξη και την ανάπτυξη της ιστοσελίδας του Δήμου` με τις σχετικές πιστώσεις
του  οικονομικού  έτους   2021  με  όριο  πληρωμής  τα  4.960€  και  δέσμευση  του
υπολοίπου ποσού στον επόμενο Π/Υ  Η υπηρεσία ισχύει  από την υπογραφή της
οικείας σύμβασης έως  και την 31/6/2022. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό     213/2021.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος Τα Μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής 1.Σακελλαρίου Αναστάσιος

2.Γεωργίου Αθανάσιος

3.Παπαθανασίου Αθανάσιος
   Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης

4.Μουζάκης Αθανάσιος

5.Γλυκοφρύδης Ιωάννης
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