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Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                             Χαλκίδα 21/08/2018 

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Σύμφωνα με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο περί ενίσχυσης της διαφάνειας 

διαδικασιών και ενημέρωσης των πολιτών επιβάλλεται η συνέχιση της λειτουργίας και 

συντήρησης της ιστοσελίδας της Επιχείρησης (deyax.gr). 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι : 

1) Στην Επιχείρηση δεν απασχολείται προσωπικό με την αντίστοιχη εξειδίκευση, 

2)Την αναγκαιότητα λειτουργίας ιστοσελίδας, η οποία παρουσιάζει μεγάλη 

επισκεψιμότητα, 

3) Το ύψος της ετήσιας δαπάνης, η οποία δεν υπερβαίνει το ποσό των τεσσάρων 

χιλιάδων ευρώ (4.000,00 €).    

Προτείνεται η  εκτέλεση της ως άνω παροχής υπηρεσίας με απευθείας ανάθεση 

διότι απαιτεί ειδικές τεχνικές γνώσεις και η  ετήσια δαπάνη δεν υπερβαίνει τα  

χρηματικά όρια που καθορίζονται στο άρθρο 328 παρ. 1 του ν. 4412/2016 (Δημόσιες 

Συμβάσεις Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ 

και 2014/25/ΕΕ)). 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες (CPV: 72415000-2  Υπηρεσίες φιλοξενίας τοποθεσιών 

Παγκόσμιου Ιστού (WWW) &  CPV: 72411000-4 Υπηρεσίες παρόχων υπηρεσιών 

Διαδικτύου (ISP)) είναι αναλυτικά οι εξής: 

• Ενημέρωση ιστοσελίδας με περιεχόμενο που αποστέλλεται με email. 

• Συντήρηση και υποστήριξη σε email accounts για την ομαλή λειτουργία αυτών. 

• Ενημέρωση της ιστοσελίδας για την καλύτερη προστασία από online επιθέσεις. 

• Αλλαγές μικρής κλίμακας της ιστοσελίδας που μπορεί να προκύψουν ή να 

προταθούνστη διάρκεια ισχύς της προσφοράς. 

• Αποστολή στατιστικών στοιχείων μέσω google analytics. 

• Φιλοξενία domain  deyax.gr. 

Η ημερομηνία έναρξης θα ορισθεί από την ημερομηνία του συμφωνητικού . 

Η συνολική δαπάνη για την εν λόγω παροχή υπηρεσίας θα βαρύνει τον εν 

ενεργεία προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί με την υπ΄αριθμ. 277/2017 απόφαση 

http://www.deyax.gr/
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Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ.,  στους   K.A. 610000 με ποσό 2.000,00 € και Κ.Α. 54006124 με 

ποσό 480,00 €, καθώς και τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2019 στον οποίο θα 

εγγραφούν οι αναγκαίες πιστώσεις για το υπόλοιπο ποσό της Σύμβασης. 

 

 

    Η Συντάξασα         
                                                                                                             Θεωρήθηκε 

                                                                                       Η Δ/ντρια Διοικ/κών  
Ελένη Μαστρογιάννη                                                                   & Οικονομικών Υπηρεσιών 
 
 
                                                                                                          Νίκη Ζαχαρού 

 

http://www.deyax.gr/

