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«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ» 

Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

Σμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                              Χαλκίδα 23/09/2019 

ΚΑΤΑΦΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

ΤΕΦΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Σύκθσλα κε ην πθηζηάκελν λνκηθό πιαίζην πεξί ελίζρπζεο ηεο δηαθάλεηαο 

δηαδηθαζηώλ θαη ελεκέξσζεο ησλ πνιηηώλ επηβάιιεηαη ε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη 

ζπληήξεζεο ηεο ηζηνζειίδαο ηεο Επηρείξεζεο (deyax.gr). 

Λακβάλνληαο ππόςε όηη : 

1) Σηελ Επηρείξεζε δελ απαζρνιείηαη πξνζσπηθό κε ηελ αληίζηνηρε εμεηδίθεπζε, 

2)Τελ αλαγθαηόηεηα ιεηηνπξγίαο ηζηνζειίδαο, ε νπνία παξνπζηάδεη κεγάιε 

επηζθεςηκόηεηα, 

3) Τν ύςνο ηεο εηήζηαο δαπάλεο, ε νπνία δελ ππεξβαίλεη ην πνζό ησλ ηεζζάξσλ 

ρηιηάδσλ επξώ (4.000,00 €).    

Πξνηείλεηαη ε  εθηέιεζε ηεο σο άλσ παξνρήο ππεξεζίαο κε απεπζείαο αλάζεζε 

δηόηη απαιηεί ειδικές ηετνικές γνώζεις και η  εηήζια δαπάνη δεν σπερβαίνει ηα  

ρξεκαηηθά όξηα πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 328 παρ. 1 ηνπ λ. 4412/2016 (Δεκόζηεο 

Σπκβάζεηο Εξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Υπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΕΕ 

θαη 2014/25/ΕΕ)). 

Οη παξερόκελεο ππεξεζίεο (CPV: 72415000-2  Υπεξεζίεο θηινμελίαο ηνπνζεζηώλ 

Παγθόζκηνπ Θζηνύ (WWW) &  CPV: 72411000-4 Υπεξεζίεο παξόρσλ ππεξεζηώλ 

Δηαδηθηύνπ (ISP)) είλαη αλαιπηηθά νη εμήο: 

• Ενημέπυζη ιζηοζελίδαρ με πεπιεσόμενο πος αποζηέλλεηαι με email. 

• Σςνηήπηζη και ςποζηήπιξη ζε email accounts για ηην ομαλή λειηοςπγία αςηών. 

• Ενημέπυζη ηηρ ιζηοζελίδαρ για ηην καλύηεπη πποζηαζία από online επιθέζειρ. 

• Αλλαγέρ μικπήρ κλίμακαρ ηηρ ιζηοζελίδαρ πος μποπεί να πποκύτοςν ή να 

πποηαθούνζηη διάπκεια ιζσύρ ηηρ πποζθοπάρ. 

• Αποζηολή ζηαηιζηικών ζηοισείυν μέζυ google analytics. 

• Φιλοξενία domain  deyax.gr. 

Η εκεξνκελία έλαξμεο ζα νξηζζεί από ηελ εκεξνκελία ηνπ ζπκθσλεηηθνύ . 

Η ζπλνιηθή δαπάλε γηα ηελ ελ ιόγσ παξνρή ππεξεζίαο ζα βαξύλεη ηνλ ελ 

ελεξγεία πξνϋπνινγηζκό πνπ έρεη εγθξηζεί κε ηελ ππ΄αξηζκ. 245/2018 απόθαζη 
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«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ» 

Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Φ.,  ζηνπο   K.A. 610000 κε πνζό 1.000,00 € θαη Κ.Α. 54006124 κε 

πνζό 240,00 €, θαζώο θαη ηνλ πξνϋπνινγηζκό νηθ. έηνπο 2020 ζηνλ νπνίν ζα 

εγγξαθνύλ νη αλαγθαίεο πηζηώζεηο γηα ην ππόινηπν πνζό ηεο Σύκβαζεο. 

 

 

    Η Σπληάμαζα         
                                                                                                             Θεωρήθηκε 

                                                                                       Η Δ/ληξηα Δηνηθ/θώλ  
Ειέλε Μαζηξνγηάλλε                                                                   & Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ 
 
 
                                                                                                          Νίθε Ζαραξνύ 

 


