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Μ Ε  Α Π Ο Φ Α Σ Η  Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ  Κ Α Τ Ο Π Ι Ν  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σ
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Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν

Τ η ς  υ π η ρ ε σ ί α ς

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ»

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 

Άξονας Προτεραιότητας 2: «Φυσικό και Πολιτισμικό Περιβάλλον»

Προϋπολογισμού: 4.020 ευρώ

Ιούλιος 2013

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΕΤΠΑ) και 20% από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κωδ.  Προϋπ/σμού:  Κ.Α.  70-6474.003  με  τίτλο  «Υλοποίηση  προγράμματος

ΦΥΚΗΣΑΠ»

Περιγραφή:

Ο Δήμος Ηρακλείου, και ειδικότερα το Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων,

υλοποιεί  το  έργο  με  τίτλο  «ΦΥΚΗΣΑΠ  /  Πρόληψη  και  Διαχείριση  φυσικών

κινδύνων  στις  χωρικές  ενότητες  Δήμου  Ηρακλείου,  Νομού  Σάμου,  Δήμου

Αραδίππου και επαρχίας Πάφου»,  στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής

Συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013» 

Το  έργο  συγχρηματοδοτείται  κατά  80%  από  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση
(ΕΤΠΑ) και 20% από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

Το αναπτυξιακό όραμα του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα –

Κύπρος  2007-2013  είναι  η  ανάδειξη  της  περιοχής  συνεργασίας  ως  πόλου  αειφόρου

ανάπτυξης στον ευρύτερο χώρο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου στην κατεύθυνση της

ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας.
Βασικές  προτεραιότητες  και  στρατηγικοί  στόχοι  του  προγράμματος,  που

συνθέτουν τη γενικότερη πολιτική για τη σύγκλιση στην περιοχή συνεργασίας είναι οι

κάτωθι:
1. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
2. Ανάδειξη και προστασία φυσικών και πολιτιστικών πόρων και
3. Βελτίωση της προσβασιμότητας και ενίσχυση της ασφάλειας.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στην περιοχή

συνεργασίας αφενός με άμεσο τρόπο στηρίζοντας την επιχειρηματικότητα, την έρευνα

και την τεχνολογική ανάπτυξη και επενδύοντας στο ανθρώπινο κεφάλαιο και αφετέρου

έμμεσα,  ενισχύοντας  τον  βαθμό  ασφάλειας  της  περιοχής,  προστατεύοντας  και

αξιοποιώντας το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον και βελτιώνοντας την ποιότητα

ζωής των κατοίκων.
Μέσω  της  επίτευξης  των  στόχων  αυτών,  το  πρόγραμμα  αποσκοπεί  στην

προαγωγή  μιας  αρμονικής,  ισόρροπης  και  βιώσιμης  ανάπτυξης  στην  περιοχή

συνεργασίας, στη μείωση των όποιων ανισοτήτων και στην ενίσχυση της οικονομικής

και κοινωνικής συνοχής,  συμβάλλοντας έτσι  στην ενδυνάμωση της ταυτότητας της

διασυνοριακής περιοχής. 
Για την επίτευξη του στόχου, ο φορέας υλοποίησης θα δραστηριοποιηθεί βάση

του προγραμματισμού και της ανάθεσης των επιμέρους ενεργειών. 
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Σε αυτό το πλαίσιο, θα ανατεθεί:

2.1.9 Δημιουργία Ιστοσελίδας

Ο ιστοχώρος θα έχει στόχο την προβολή του προγράμματος ΦΥΚΗΣΑΠ στο ευρύ κοινό.

Συγκεκριμένα σκοπός του θα είναι  η  προβολή όλων των δράσεων & ενεργειών που

έχουν γίνει ή θα γίνουν από τους εταίρους του προγράμματος.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
«ΦΥΚΗΣΑΠ» Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013



Τεχνικές Προδιαγραφές

2.1.9 Δημιουργία Ιστοσελίδας

Προδιαγραφές Διαδικτυακού Τόπου

Ο  ιστοχώρος  θα  έχει  στόχο  την  προβολή  του  προγράμματος  ΦΥΚΗΣΑΠ  στο  ευρύ  κοινό.

Συγκεκριμένα σκοπός του θα είναι η προβολή όλων των δράσεων & ενεργειών που έχουν γίνει ή θα

γίνουν από τους εταίρους του προγράμματος.

Αναλυτικά:

1. Ο ιστοχώρος πρέπει να είναι δυναμικός.

2. Να δίνεται η δυνατότητα σε στελέχη των εταίρων να αναρτούν υλικό με τη χρήση κωδικών

πρόσβασης. 

3. Ο επικεφαλής  εταίρος να έχει δικαιώματα για πλήρη διαχείρισή του.

4. Το περιεχόμενο του θα είναι πληροφοριακό (κείμενο, φωτογραφίες, εικόνες, βίντεο,  banners

κλπ)

5. Ο ιστοχώρος θα πρέπει να βασίζεται σε πρωτότυπη σχεδίαση χωρίς τη χρήση έτοιμων λύσεων

(templates).

6. Ο ιστοχώρος θα πρέπει να ικανοποιεί τα διεθνή πρότυπα W3C και WCAG

7. Ο ιστοχώρος θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω:

◦ Αρχική σελίδα με το σκοπό και το λογότυπο του προγράμματος καθώς και

◦ banners που  παραπέμπουν  στον  κάθε  εταίρο  και  στην  σελίδα  του  Προγράμματος
Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013 

◦ Σελίδα με τα παραδοτέα του προγράμματος και

◦ link σε κάθε ένα από αυτά για περισσότερες πληροφορίες

◦ Νέα / Ανακοινώσεις 

◦ Photo Gallery

◦ Σελίδα Επικοινωνίας
◦ Δυνατότητα αυτόνομης αναζήτησης στα περιεχόμενα του 

8. Ο ιστοχώρος θα πρέπει να κατασκευαστεί με την τεχνική του Responsive Web Design, το

οποίο  επιτρέπει  τη  δυναμική  προσαρμογή  σε  κάθε  διάσταση  και  προσανατολισμό

(orientation)  οθόνης.  Η  δυναμική  προσαρμογή  δεν  θα  αφορά  μόνο  στο  πλάτος  του
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περιεχομένου, αλλά και στη δομή, στο layout, στις εικόνες, στο μέγεθος των γραμματοσειρών

και στο περιεχόμενο της σελίδας.

• Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει υλοποιήσει ήδη τη συγκεκριμένη τεχνική σε άλλα έργα, τα

οποία θα παραθέσει στην τεχνική του προσφορά. 

9. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει εμπειρία στην προώθηση ιστοχώρων (SEO), η οποία θα

αποδεικνύεται από αποτελέσματα προώθησης πελατών του καθώς επίσης και του ίδιου στην

πρώτη σελίδα της Google.

10. Ο ιστοχώρος θα πρέπει να διαθέτει  SEO friendly urls και να είναι βελτιστοποιημένος για

περαιτέρω προώθηση (On-Page SEO).

11. Ο ανάδοχος  θα  έχει  την  υποχρέωση να  ελέγχει  τη  σωστή λειτουργία  του  ιστοχώρου,  να

επιλύει τυχόν προβλήματα που θα παρουσιαστούν, να παρέχει  πιθανές αναβαθμίσεις στον

κώδικα και να ενημερώνει το περιεχόμενο του με υλικό που θα του στέλνει ο επικεφαλής

εταίρος με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, δωρεάν  για ένα χρόνο από την παράδοση του. 

12. Ο  ανάδοχος  θα  προσφέρει  τουλάχιστον  τρείς  (3)  ώρες  εκπαίδευση  του  προσωπικού  του

διαχειριστή του ιστοχώρου στη χρήση και τη διαχείριση του.

13. Ο  ιστοχώρος  θα  φιλοξενηθεί  σε  διακομιστή  του  Δήμου  Ηρακλείου  με  τις  παρακάτω

προδιαγραφές οι οποίες πρέπει να υποστηρίζονται από το Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου

του ιστοχώρου:

• Λειτουργικό Σύστημα: Ubuntu 10.04 LTS Server

• Web Server: Apache 2.2.14

• Βάση Δεδομένων: MySQL 5.0.83

• PHP: 5.2.10

14. Εκτός από την κατασκευή και εγκατάσταση του παραπάνω ιστοχώρου, ο ανάδοχος θα έχει

την υποχρέωση να δεσμεύσει και να αγοράσει στο όνομα του Δήμου Ηρακλείου το όνομα

χώρου ( domain name) που θα του υποδειχθεί, για τουλάχιστον δύο χρόνια.

Ο  προϋπολογισμός  της  δαπάνης  ανέρχεται  στα  4.020  ευρώ

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

                                                  Ηράκλειο 19/07/2013

Η Προϊσταμένη Οι συντάκτες

Ρένια Δρόσου Καραγιαννάκης Γιώργος / Τσαγκαράκη Μανουέλα

Ο Διευθυντής

Μιχελάκης Νίκος
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΙΤΛΟΣ Μ/Μ
ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

1)
2.1.9

Δημιουργία Ιστοσελίδας
 Δημιουργία  διαδικτυακού  χώρου  για  την
προβολή  του  προγράμματος  διασυνοριακής
συνεργασίας με ακρωνύμιο “ΦΥΚΗΣΑΠ”

Κατ'απο
κοπή 1 4.020€ 3.268,29€

ΣΥΝΟΛΟ 3.268,29€
ΦΠΑ 23% 751,71€

ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) 4.020€

Ηράκλειο 19/07/2013

          H Προϊσταμένη                                          Οι Συντάκτες

     Ρένια Δρόσου                        Καραγιαννάκης Γιώργος / Μανουέλα Τσαγκαράκη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 71202
Πληροφορίες: Τσαγκαράκη Μανουέλα 
Τηλ.: 2813 409411 
E-mail :  tsagaraki-m@heraklion.gr

ΤΙΤΛΟΣ:  «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ»

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013
Προϋπολογισμός: 4.020 €



Γ Ε Ν Ι Κ Η  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Αρθρο 1  ο  

Αντικείμενο της εργασίας είναι η : 

1. 2.1.9 Δημιουργία Ιστοσελίδας

Ο ιστοχώρος θα έχει στόχο την προβολή του προγράμματος ΦΥΚΗΣΑΠ στο ευρύ κοινό.

Συγκεκριμένα σκοπός του θα είναι  η  προβολή όλων των δράσεων & ενεργειών που

έχουν  γίνει  ή  θα  γίνουν  από  τους  εταίρους,  στα  πλαίσια  του  προγράμματος

διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013, με ακρωνύμιο “ΦΥΚΗΣΑΠ”.

Προϋπολογισμός: 4.020 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Αρθρο 2  ο  

Ισχύουσες διατάξεις.

1. Της παρούσης διακήρυξης

2. Το  άρθρο  209  του  Ν.  3463/06  Κώδικας  Δήμων  και  Κοινοτήτων,  όπως

αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07 και την παρ. 13 του

άρθρου 20 του Ν. 3731/2008.

3. Το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/10 Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

4. Την  παρ  13  του  άρθρου  20  Άρθρο  Αναδιατυπώσεις  άρθρων  Δημοτικού  και

Κοινοτικού Κώδικα  του Ν. 3731/08 Αναδιοργάνωση  της δημοτικής αστυνομίας

και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 

5. Το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου

των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις

6. Του  ΠΔ  28/80  Περί  εκτελέσεως  έργων  και  προμηθειών  Οργανισμών  Τοπικής

Αυτοδιοικήσεως

7. Την υπ' αριθ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) Απόφαση

Υπουργού Οικονομικών,  Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Ανδρόγεω 2
Τ.Κ: 71202
Πληροφορίες: Τσαγκαράκη Μανουέλα 
Τηλ.: 2813 409411 
Fax:  
E-mail :  tsagaraki-m@heraklion.gr

ΤΙΤΛΟΣ:  «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ»

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013
Προϋπολογισμός: 4.020 €

        



του Ν.  2362/95 για  τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια

προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.

8. Το υπ’ αριθ. 58289/12-10-2010 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α. & Η.Δ.

9. Την από 14-10-2011 και με αριθμό Κ1_02_08 σύμβαση χρηματοδότησης μεταξύ

της  Διαχειριστικής  Αρχής  του  προγράμματος  και  του  Δήμου  Ηρακλείου  ως

επικεφαλής εταίρος.

Η  υπηρεσία  θα  βαρύνει  τον  κωδικό  Κ.Α.  70-6474.003  με  τίτλο  “Υλοποίηση

προγράμματος ΦΥΚΗΣΑΠ” προϋπολογισμού έτους 2013.

Άρθρο 3  ο  

Συμβατικά Τεύχη

Τα  συμβατικά  τεύχη  κατά  σειρά  ισχύος,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  14  του  Π.Δ.

28/1980 είναι:

α)  Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου, β)  Ο Ενδεικτικός προϋπολογισμός, γ)

Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, δ)  Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, ε)  Η Τεχνική

περιγραφή 

Άρθρο 4  ο  

Τρόπος εκτέλεσης της εργασίας

Η εκτέλεση της εργασίας αυτής θα πραγματοποιηθεί  με απόφαση Δημάρχου,

κατόπιν  Πρόσκλησης  Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος  και  συλλογής  προσφορών,  με

συμπλήρωση του τιμολογίου της μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 28/1980.

Άρθρο 5  ο  

Αξιολόγηση προσφορών

Η  αξιολόγηση  των  προσφορών  (συμφωνία  ή  όχι  της  τεχνικής  περιγραφής  της

προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης) και η εισήγηση για την  έγκριση

της εργασίας θα γίνει από υπαλλήλους τους τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων που

ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Συλλογή Προσφορών.

Άρθρο 6  ο  

Κριτήριο Κατακύρωσης

Κατακύρωση προσφοράς θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή εφόσον πληρούνται

οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

ΑΡΘΡΟ 7  ο  

Χρόνος εκτέλεσης εργασίας
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Ο χρόνος εκτέλεσης της εργασίας ορίζεται ένας μήνας (30 ημέρες),  από την

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τον Ανάδοχο.

Άρθρο 8  ο  

Σύμβαση 

Ο ανάδοχος  της  εκτέλεσης  της  εργασίας,  μετά  την  κατά  νόμο  έγκριση  του

αποτελέσματος, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, που θα ορίσει

το Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. 

Άρθρο 9  ο  

Παραλαβή

Η παραλαβή θα γίνει από τριμελή επιτροπή σύμφωνα με τον τρόπο και κατά τον χρόνο

που ορίζεται από τη σύμβαση. 

Η παραλαβή θα γίνει σε χρόνο που θα προσδιοριστεί στη σύμβαση.

Εάν  κατά  την  παραλαβή  διαπιστωθεί  απόκλιση  από  τις  συμβατικές  τεχνικές

προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη της

παραλαμβανόμενης εργασίας ή την αντικατάστασή της.

Εφ'όσον  ο  ανάδοχος  δεν  συμμορφωθεί  με  τις  ως  άνω προτάσεις  της  επιτροπής,

εντός της από της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να προβεί στην

τακτοποίηση  αυτών,  σε  βάρος  και  για  λογαριασμό  του  αναδόχου  και  κατά  τον

προσφορότερο με τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο.

Αρθρο 10ο

Πλημμελής κατασκευή

Εάν η εκτέλεση της εργασίας δεν είναι  σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, τις

προδιαγραφές  της  μελέτης  και  την  προσφορά,  τότε  ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να

αποκαταστήσει  ή  να  βελτιώσει  τα  όποια  λάθη  διαπιστωθούν,  σύμφωνα  με  τις

υποδείξεις του τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Τρόπος πληρωμής

Για την εκτέλεση της εργασίας η αμοιβή του αναδόχου καθορίζεται σε 4.020,00

ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, μείον το ποσοστό έκπτωσης επί του ποσού

αυτού, για το διάστημα ισχύος της εντολής.  Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται

ύστερα από έκδοση του  σχετικού  παραστατικού  του  αναδόχου  και  ανάλογα με  την

παράδοση της εργασίας (Παραδοτέα).
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Περαιτέρω  πληροφορίες  για  τον  τρόπο  πληρωμής  του  Αναδόχου  θα

συμπεριληφθούν στην Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή.

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι

και βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία

και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ΄όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.

Το νόμισμα της αμοιβής είναι κατ'αποκλειστικότητα το ευρώ.

Αρθρο 12ο

Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη,

κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας. 

Αρθρο 13ο

Έκπτωση του Αναδόχου

Εφ’όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της

εργασίας  ή ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του,

μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Επίλυση διαφορών

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Ηράκλειο 19/07/2013

Η Προϊσταμένη Οι Συντάκτες

Ρένια Δρόσου              Καραγιαννάκης Γιώργος / Τσαγκαράκη Μανουέλα

Ο Διευθυντής

Μιχελάκης Νίκος
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Ε Ι Δ Ι Κ Η  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Αρθρο 1  ο  

Αντικείμενο της εργασίας είναι η : 

1. 2.1.9 Δημιουργία Ιστοσελίδας, στα πλαίσια του προγράμματος διασυνοριακής

συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013, με ακρωνύμιο “ΦΥΚΗΣΑΠ”.

Προϋπολογισμός: 4.020 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Αρθρο 2  ο  

Ισχύουσες διατάξεις

1. Της παρούσης διακήρυξης

2. Το  άρθρο  209  του  Ν.  3463/06  Κώδικας  Δήμων  και  Κοινοτήτων,  όπως

αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07 και την παρ. 13 του

άρθρου 20 του Ν. 3731/2008.

3. Το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/10 Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

4. Την  παρ  13  του  άρθρου  20  Άρθρο  Αναδιατυπώσεις  άρθρων  Δημοτικού  και

Κοινοτικού Κώδικα  του Ν. 3731/08 Αναδιοργάνωση  της δημοτικής αστυνομίας

και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 

5. Το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου

των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις

6. Του  ΠΔ  28/80  Περί  εκτελέσεως  έργων  και  προμηθειών  Οργανισμών  Τοπικής

Αυτοδιοικήσεως

7. Την υπ' αριθ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) Απόφαση

Υπουργού Οικονομικών,  Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1

του Ν.  2362/95 για  τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια

προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.

8. Το υπ’ αριθ. 58289/12-10-2010 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α. & Η.Δ.
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Ανδρόγεω 2
Τ.Κ: 71202
Πληροφορίες: Τσαγκαράκη Μανουέλα 
Τηλ.: 2813 409411 
Fax:  
E-mail :  tsagaraki-m@heraklion.gr

ΤΙΤΛΟΣ:  «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ»

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013
Προϋπολογισμός: 4.020 €



Η  υπηρεσία  θα  βαρύνει  τον  κωδικό  Κ.Α.  70-6474.003  με  τίτλο  “Υλοποίηση

προγράμματος ΦΥΚΗΣΑΠ” προϋπολογισμού 4.020€ έτους 2013.

Αρθρο 3  ο  

Τεχνικές Προδιαγραφές

2.1.9 Δημιουργία Ιστοσελίδας

Προδιαγραφές Διαδικτυακού Τόπου

Ο  ιστοχώρος  θα  έχει  στόχο  την  προβολή  του  προγράμματος  ΦΥΚΗΣΑΠ  στο  ευρύ  κοινό.

Συγκεκριμένα σκοπός του θα είναι η προβολή όλων των δράσεων & ενεργειών που έχουν γίνει ή θα

γίνουν από τους εταίρους του προγράμματος.

Αναλυτικά:

8. Ο ιστοχώρος πρέπει να είναι δυναμικός.

9. Να δίνεται η δυνατότητα σε στελέχη των εταίρων να αναρτούν υλικό με τη χρήση κωδικών

πρόσβασης. 

10. Ο επικεφαλής  εταίρος να έχει δικαιώματα για πλήρη διαχείρισή του.

11. Το περιεχόμενο του θα είναι πληροφοριακό (κείμενο, φωτογραφίες, εικόνες, βίντεο,  banners

κλπ)

12. Ο ιστοχώρος θα πρέπει να βασίζεται σε πρωτότυπη σχεδίαση χωρίς τη χρήση έτοιμων λύσεων

(templates).

13. Ο ιστοχώρος θα πρέπει να ικανοποιεί τα διεθνή πρότυπα W3C και WCAG

14. Ο ιστοχώρος θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω:

◦ Αρχική σελίδα με το σκοπό και το λογότυπο του προγράμματος καθώς και
◦ banners που  παραπέμπουν  στον  κάθε  εταίρο  και  στην  σελίδα  του  προγράμματος

Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013.
◦ Σελίδα με τα παραδοτέα του προγράμματος και
◦ link σε κάθε ένα από αυτά για περισσότερες πληροφορίες
◦ Νέα / Ανακοινώσεις 
◦ Photo Gallery
◦ Σελίδα Επικοινωνίας
◦ Δυνατότητα αυτόνομης αναζήτησης στα περιεχόμενα του 

8. Ο ιστοχώρος θα πρέπει να κατασκευαστεί με την τεχνική του Responsive Web Design, το

οποίο  επιτρέπει  τη  δυναμική  προσαρμογή  σε  κάθε  διάσταση  και  προσανατολισμό

(orientation) οθόνης. Η δυναμική προσαρμογή δεν θα αφορά μόνο στο πλάτος του 
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            περιεχομένου, αλλά και στη δομή, στο layout, στις εικόνες, στο μέγεθος των γραμματοσειρών

            και   στο περιεχόμενο της σελίδας.

• Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει υλοποιήσει ήδη τη συγκεκριμένη τεχνική σε άλλα έργα, τα

οποία θα παραθέσει στην τεχνική του προσφορά. 

9. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει εμπειρία στην προώθηση ιστοχώρων (SEO), η οποία θα

αποδεικνύεται από αποτελέσματα προώθησης πελατών του καθώς επίσης και του ίδιου στην

πρώτη σελίδα της Google.

10. Ο ιστοχώρος θα πρέπει να διαθέτει  SEO friendly urls και να είναι βελτιστοποιημένος για

περαιτέρω προώθηση (On-Page SEO).

11. Ο ανάδοχος  θα  έχει  την  υποχρέωση να  ελέγχει  τη  σωστή λειτουργία  του  ιστοχώρου,  να

επιλύει τυχόν προβλήματα που θα παρουσιαστούν, να παρέχει  πιθανές αναβαθμίσεις στον

κώδικα και να ενημερώνει το περιεχόμενο του με υλικό που θα του στέλνει ο επικεφαλής

εταίρος με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, δωρεάν  για ένα χρόνο από την παράδοση του. 

12. Ο  ανάδοχος  θα  προσφέρει  τουλάχιστον  τρείς  (3)  ώρες  εκπαίδευση  του  προσωπικού  του

διαχειριστή του ιστοχώρου στη χρήση και τη διαχείριση του.

13. Ο  ιστοχώρος  θα  φιλοξενηθεί  σε  διακομιστή  του  Δήμου  Ηρακλείου  με  τις  παρακάτω

προδιαγραφές οι οποίες πρέπει να υποστηρίζονται από το Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου

του ιστοχώρου:

• Λειτουργικό Σύστημα: Ubuntu 10.04 LTS Server
• Web Server: Apache 2.2.14
• Βάση Δεδομένων: MySQL 5.0.83
• PHP: 5.2.10

13. Εκτός  από  την  κατασκευή  και  εγκατάσταση  του  παραπάνω  ιστοχώρου,  ο

ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση να δεσμεύσει και να αγοράσει στο όνομα του Δήμου

Ηρακλείου το όνομα χώρου (  domain name) που θα του υποδειχθεί, για τουλάχιστον

δύο χρόνια.

Υποχρέωση του αναδόχου είναι η χρήση των σημάτων όπου απαιτείται, τα 

οποία θα δοθούν από το Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δήμου Ηρακλείου.

Η Προϊσταμένη Οι συντάκτες

Ρένια Δρόσου              Καραγιαννάκης Γιώργος / Τσαγκαράκη Μανουέλα

Ο Διευθυντής

Μιχελάκης Νίκος
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Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΙΤΛΟΣ Μ/Μ ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

1)
2.1.9

Δημιουργία Ιστοσελίδας
 Δημιουργία  διαδικτυακού  χώρου  για  την
προβολή  του  προγράμματος  διασυνοριακής
συνεργασίας με ακρωνύμιο “ΦΥΚΗΣΑΠ”

Κατ'απο
κοπή 1

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ 23%

ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ)

Η μ ε ρ ο μ η ν ί α . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ο  Π Ρ Ο Σ Φ Ε Ρ Ω Ν

Υπογραφή και Σφραγίδα

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
«ΦΥΚΗΣΑΠ» Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013


	ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
	ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
	Πληροφορίες: Τσαγκαράκη Μανουέλα
	ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
	ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
	Τ.Κ: 71202
	Πληροφορίες: Τσαγκαράκη Μανουέλα
	E-mail : tsagaraki-m@heraklion.gr
	ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
	ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
	Τ.Κ: 71202
	Πληροφορίες: Τσαγκαράκη Μανουέλα
	E-mail : tsagaraki-m@heraklion.gr
	Άρθρο 3ο
	Τρόπος εκτέλεσης της εργασίας


