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 «ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ» 
 

Θέμα: «Απευθείας ανάθεσης εργασιών και διάθεση πίστωσης» 

                                                                                                                             

    Ο Πρόεδρος 
                                                της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης 
 

    Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016. 

3. Τον Κανονισμό Οικονομικής διαχείρισης, Προμηθειών & Υπηρεσιών της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και την αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 58 του Ν. 

3852/2010. 

4. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε 

με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με 

την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

5. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την 

παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

6. Την ανάγκη εκτέλεσης όλων εκείνων των εργασιών που απαιτούνται 

προκειμένου στην διαχείριση της ιστοσελίδας της Δ.Ε.Υ.Α Θέρμης και 

ειδικότερα: 

7. Προκειμένου στην καθημερινή ανανέωση –ανάρτηση  με άρθρα, νέα, μετρήσεις 

αναλύσεων νερού, αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου και αποφάσεις Προέδρου 

Δ.Σ. και γενικά οποιαδήποτε πράξη απαιτεί την υποχρέωση ανάρτησης στο 

διαδίκτυο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και για την πληρέστερη 

ενημέρωση των πολιτών σχετικά με την ανοιχτή διάθεση και περαιτέρω χρήση 

εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του Δημοσίου Τομέα σύμφωνα με τον 

Νόμο 4305/2014,κρίνεται αναγκαίο να προβούμε στην ανάθεση εργασιών 

διαχείρισης της ιστοσελίδας της Δ.Ε.Υ.Α Θέρμης και της παράλληλης διαχείρισης 

των εργασιών που απορρέουν από την υποχρέωση ανάρτησης δεδομένων στην 

βάση δεδομένων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα data.gov.gr 

8. Το γεγονός ότι η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης αδυνατεί στην εκτέλεση των παραπάνω 

εργασιών καθώς απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις και δεν διαθέτει το 

κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεσή τους. 

9. Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος 
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10. Την προσφορά της επιχείρησης του κ. Βουγιατζή Αθανασίου ΄ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑ&ΑΝΑΠΤΥΞΗ MULTIMEDIA΄ 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  

 

1. Την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης των εργασιών που απαιτούνται προκειμένου 

στην διαχείριση της ιστοσελίδας της Δ.Ε.Υ.Α Θέρμης και ειδικότερα: 

 

• Η Διαχείριση της ιστοσελίδας www.deya-thermis.gr περιλαμβάνει τα 

παρακάτω: 

 

 

- Καθημερινές αναρτήσεις και ενημερώσεις της ιστοσελίδας με τα άρθρα, νέα, 

ανακοινώσεις, διαγωνισμούς, διακηρύξεις, μετρήσεις και αναλύσεις δειγμάτων 

νερού, κλπ  της ΔΕΥΑ Θέρμης. 

 

- Επεξεργασία του υλικού που θα στέλνει η ΔΕΥΑ Θέρμης για ανάρτηση όπως 

μορφοποίηση κειμένου, επεξεργασία PDF, επεξεργασία φωτογραφιών με 

AdobePhotoshop και AdobeIllustrator, ώστε να πληρούν τις προϋποθέσεις για 

τη σωστή εμφάνισή τους στις σελίδες. 

 

- Καθημερινά back-ups της ιστοσελίδας, της βάσης δεδομένων και του 

περιεχομένου (φωτογραφίες, αναρτήσεις, μετρήσεις κλπ).  

 

- Μηνιαία συντήρηση και διαχείριση της βάσης δεδομένων, των πρόσθετων 

(plugins) και του θέματος (premiumtheme) των ιστοσελίδων καθώς και 

περιοδική επισκόπηση της καλής λειτουργίας του server.  

 

- Διαχείριση της Πολιτικής Απορρήτου, την πολιτική Cookies και προσαρμογή 

της ιστοσελίδας στην πρόσφατη Ευρωπαϊκή Οδηγία GDPR (General Data 

Protection Regulation) σχετικά με τη προστασία των προσωπικών δεδομένων. 
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- SearchEngineOptimization (SEO) σε όλα τα κείμενα, εικόνες και αναρτήσεις 

της ΔΕΥΑ Θέρμης με βάση επιλεγμένων λέξεων κλειδιά (keywords) για επίτευξη 

υψηλού rank και μεγαλύτερη επιτυχίας εμφάνισης στις μηχανές αναζήτησης 

(Google, Bing, Yahoo, κλπ).  

 

- Διατήρηση της ιστοσελίδας στα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας και 

προστασίας. Διαρκή παρακολούθηση με συνεχείς ενημερώσεις και αναβαθμίσεις 

ασφαλείας καθώς και άμεσες συμμορφώσεις με τα τρέχοντα πρότυπα του 

παγκόσμιου ιστού.   

 

 

• Η Ανοιχτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και 

δεδομένων του Δημοσίου Τομέα σύμφωνα με τον Νόμο 4305/2014 περιλαμβάνει 

τα παρακάτω: 

 

Σύμφωνα με το Κεφάλαιο Α’ του ν. 4305/2014: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω 

χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, 

τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας 

στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου»  

 

- Διάθεση των εγγράφων, των πληροφοριών και των δεδομένων τους σε 

οποιαδήποτε προϋπάρχουσα μορφή ή γλώσσα και, εφόσον είναι δυνατόν, σε 

ανοικτό και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, από σταθερό σημείο απόθεσης, μαζί με 

τα μεταδεδομένα τους στο διαδικτυακό τόπο www.data.gov.gr ή την ιστοσελίδα 

του φορέα. Σε περίπτωση διάθεσης στην ιστοσελίδα του φορέα, πρέπει να είναι 

προσβάσιμα μέσω υπερσυνδέσμων ή με άλλο τρόπο στο δικτυακό τόπο 

www.data.gov.gr. Τόσο ο μορφότυπος όσο και τα μεταδεδομένα πρέπει, στο 

μέτρο του δυνατού, να συμμορφώνονται με ανοικτά, επίσημα πρότυπα. Εφόσον 

είναι δυνατόν τα σύνολα δεδομένων καθίστανται προσβάσιμα μέσω 

διασυνδέσεων προγραμματισμού εφαρμογών. 
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- Τα έγγραφα, οι πληροφορίες και τα δεδομένα του δημοσίου τομέα διατίθενται 

από τη στιγμή της ανάρτησης, δημοσίευσης ή αρχικής διάθεσής τους, ελεύθερα 

προς περαιτέρω χρήση και αξιοποίηση για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς, 

χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ενέργεια του ενδιαφερομένου ή πράξη της 

διοίκησης (αρχή της ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης της δημόσιας 

πληροφορίας). 

 

- Tα έγγραφα, οι πληροφορίες και τα δεδομένα διατίθενται στο διαδίκτυο ως 

σύνολο δεδομένων ή μέσω προγραμματιστικών διεπαφών, σε ανοικτό 

μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, ο οποίος συμμορφώνεται σε ανοικτά πρότυπα 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.4305/2014, από σταθερό σημείο 

απόθεσης, στο γραφείο του κ.Βουγιατζή Αθανασίου, «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑ&ΑΝΑΠΤΥΞΗ MULTIMEDIA», με Α.Φ.Μ. 119134392 και  

έδρα 25Ης Μαρτίου 39Β Θεσσαλονίκη και με ποσό δαπάνης επί συνόλου των 

εργασιών 2.000,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. (Διαχείριση ιστοσελίδας 

1.500,00€, Ανοιχτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων σύμφωνα με τον 

Νόμο 4305/2014. 500 ευρώ πλέον του ΦΠΑ). 

2. Η διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται σε ένα έτος. Η αμοιβή της υπηρεσίας 

θα καταβληθεί σε δυο δόσεις, η πρώτη δόση τον Δεκέμβριο του 2018,και η 

δεύτερη με το πέρας της σύμβασης συνεργασίας.  

3. Στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2018 και στους Κ.Α. 64-12-98-

0000, 54-02-02-0623 υπάρχει εγγεγραμμένη σχετική πίστωση η οποία 

δεσμεύτηκε και θα διατεθεί για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης.  

4. Ορίζει επιτροπή βεβαίωσης των εργασιών σύμφωνα με την με αριθμό 7/2018 

Α.Δ.Σ. όπως αυτή ισχύει. 

 

                                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
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