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Θέμα: «Απεσθείας ανάθεζης εργαζιών και διάθεζη πίζηωζης» 

 

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

    Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1069/80 φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα 

2. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 328 ηνπ Ν. 4412/2016. 

3. Τνλ Καλνληζκφ Οηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, Πξνκεζεηψλ & Υπεξεζηψλ ηεο 

Γ.Δ.Υ.Α.Θ. θαη ηελ αλαινγηθή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν. 

3852/2010. 

4. Τηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, φπσο πξνζηέζεθε 

κε ηελ παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/2008 θαη δηαηεξήζεθε ζε ηζρχ κε 

ηελ πεξίπησζε 38 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Ν. 4412/2016. 

5. Τελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, φπσο αλαδηαηππψζεθε κε ηελ 

παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 3536/2007. 

6. Τελ αλάγθε εθηέιεζεο φισλ εθείλσλ ησλ εξγαζηψλ πνπ απαηηνχληαη 

πξνθεηκέλνπ ζηελ δηαρείξηζε ηεο ηζηνζειίδαο ηεο Γ.Δ.Υ.Α Θέξκεο θαη 

εηδηθφηεξα: 

7. Πξνθεηκέλνπ ζηελ θαζεκεξηλή αλαλέσζε –αλάξηεζε  κε άξζξα, λέα, 

κεηξήζεηο αλαιχζεσλ λεξνχ, απνθάζεηο Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη 

απνθάζεηο Πξνέδξνπ Γ.Σ. θαη γεληθά νπνηαδήπνηε πξάμε απαηηεί ηελ 

ππνρξέσζε αλάξηεζεο ζην δηαδίθηπν ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη 

γηα ηελ πιεξέζηεξε ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ ζρεηηθά κε ηελ αλνηρηή δηάζεζε 

θαη πεξαηηέξσ ρξήζε εγγξάθσλ, πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ ηνπ Γεκνζίνπ 

Τνκέα ζχκθσλα κε ηνλ Νφκν 4305/2014,θξίλεηαη αλαγθαίν λα πξνβνχκε ζηελ 

αλάζεζε εξγαζηψλ δηαρείξηζεο ηεο ηζηνζειίδαο ηεο Γ.Δ.Υ.Α Θέξκεο θαη ηεο 

παξάιιειεο δηαρείξηζεο ησλ εξγαζηψλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ππνρξέσζε 

αλάξηεζεο δεδνκέλσλ ζηελ βάζε δεδνκέλσλ ηνπ δεκφζηνπ θαη επξχηεξνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα data.gov.gr 



8. Τν γεγνλφο φηη ε Γ.Δ.Υ.Α. Θέξκεο αδπλαηεί ζηελ εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ 

εξγαζηψλ θαζψο απαηηνχληαη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη δελ δηαζέηεη ην 

θαηάιιειν πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο. 

9. Τε βεβαίσζε πίζησζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ ηκήκαηνο 

10. Τελ πξνζθνξά ηεο επηρείξεζεο ηνπ θ. Βνπγηαηδή Αζαλαζίνπ ΄ ΤΠΗΡΕΙΕ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΕΡΕΤΝΑ&ΑΝΑΠΣΤΞΗMULTIMEDIA΄ 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  

 

1. Τελ απεπζείαο αλάζεζε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ πνπ απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ 

ζηελ δηαρείξηζε ηεο ηζηνζειίδαο ηεο Γ.Δ.Υ.Α Θέξκεο θαη εηδηθφηεξα: 

 

• Η Γηαρείξηζε ηεο ηζηνζειίδαο www.deya-thermis.gr πεξηιακβάλεη ηα 

παξαθάησ: 

 

 

- Καζεκεξηλέο αλαξηήζεηο θαη ελεκεξψζεηο ηεο ηζηνζειίδαο κε ηα άξζξα, λέα, 

αλαθνηλψζεηο, δηαγσληζκνχο, δηαθεξχμεηο, κεηξήζεηο θαη αλαιχζεηο δεηγκάησλ 

λεξνχ, θιπ  ηεο ΓΔΥΑ Θέξκεο. 

 

- Δπεμεξγαζία ηνπ πιηθνχ πνπ ζα ζηέιλεη ε ΓΔΥΑ Θέξκεο γηα αλάξηεζε φπσο 

κνξθνπνίεζε θεηκέλνπ, επεμεξγαζία PDF, επεμεξγαζία θσηνγξαθηψλ κε 

AdobePhotoshop θαη AdobeIllustrator, ψζηε λα πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα 

ηε ζσζηή εκθάληζή ηνπο ζηηο ζειίδεο. 

 

- Καζεκεξηλά back-ups ηεο ηζηνζειίδαο, ηεο βάζεο δεδνκέλσλ θαη ηνπ 

πεξηερνκέλνπ (θσηνγξαθίεο, αλαξηήζεηο, κεηξήζεηο θιπ).  

 

- Μεληαία ζπληήξεζε θαη δηαρείξηζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, ησλ πξφζζεησλ 

(plugins) θαη ηνπ ζέκαηνο (premiumtheme) ησλ ηζηνζειίδσλ θαζψο θαη 

πεξηνδηθή επηζθφπεζε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ server.  

 



- Γηαρείξηζε ηεο Πνιηηηθήο Απνξξήηνπ, ηελ πνιηηηθή Cookies θαη πξνζαξκνγή 

ηεο ηζηνζειίδαο ζηελ πξφζθαηε Δπξσπατθή Οδεγία GDPR (General Data 

Protection Regulation) ζρεηηθά κε ηε πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 

- SearchEngineOptimization (SEO) ζε φια ηα θείκελα, εηθφλεο θαη αλαξηήζεηο 

ηεο ΓΔΥΑ Θέξκεο κε βάζε επηιεγκέλσλ ιέμεσλ θιεηδηά (keywords) γηα 

επίηεπμε πςεινχ rank θαη κεγαιχηεξε επηηπρίαο εκθάληζεο ζηηο κεραλέο 

αλαδήηεζεο (Google, Bing, Yahoo, θιπ).  

 

- Γηαηήξεζε ηεο ηζηνζειίδαο ζηα πςειφηεξα πξφηππα αζθάιεηαο θαη 

πξνζηαζίαο. Γηαξθή παξαθνινχζεζε κε ζπλερείο ελεκεξψζεηο θαη 

αλαβαζκίζεηο αζθαιείαο θαζψο θαη άκεζεο ζπκκνξθψζεηο κε ηα ηξέρνληα 

πξφηππα ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ.   

 

 

• Η Αλνηρηή δηάζεζε θαη πεξαηηέξσ ρξήζε εγγξάθσλ, πιεξνθνξηψλ θαη 

δεδνκέλσλ ηνπ Γεκνζίνπ Τνκέα ζχκθσλα κε ηνλ Νφκν 4305/2014 

πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ: 

 

Σχκθσλα κε ην Κεθάιαην Α’ ηνπ λ. 4305/2014: «Αλνηθηή δηάζεζε θαη 

πεξαηηέξσ ρξήζε εγγξάθσλ, πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3448/2006 (Α΄ 57), πξνζαξκνγή ηεο εζληθήο 

λνκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2013/37/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ»  

 

- Γηάζεζε ησλ εγγξάθσλ, ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ δεδνκέλσλ ηνπο ζε 

νπνηαδήπνηε πξνυπάξρνπζα κνξθή ή γιψζζα θαη, εθφζνλ είλαη δπλαηφλ, ζε 

αλνηθηφ θαη κεραλαγλψζηκνκνξθφηππν, απφ ζηαζεξφ ζεκείν απφζεζεο, καδί κε 

ηα κεηαδεδνκέλα ηνπο ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν www.data.gov.gr ή ηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ θνξέα. Σε πεξίπησζε δηάζεζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ θνξέα, 

πξέπεη λα είλαη πξνζβάζηκα κέζσ ππεξζπλδέζκσλ ή κε άιιν ηξφπν ζην 

δηθηπαθφ ηφπν www.data.gov.gr. Τφζν ν κνξθφηππνο φζν θαη ηα κεηαδεδνκέλα 

πξέπεη, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, λα ζπκκνξθψλνληαη κε αλνηθηά, επίζεκα 

πξφηππα. Δθφζνλ είλαη δπλαηφλ ηα ζχλνια δεδνκέλσλ θαζίζηαληαη 

πξνζβάζηκα κέζσ δηαζπλδέζεσλ πξνγξακκαηηζκνχ εθαξκνγψλ. 



 

- Τα έγγξαθα, νη πιεξνθνξίεο θαη ηα δεδνκέλα ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα δηαηίζεληαη 

απφ ηε ζηηγκή ηεο αλάξηεζεο, δεκνζίεπζεο ή αξρηθήο δηάζεζήο ηνπο, ειεχζεξα 

πξνο πεξαηηέξσ ρξήζε θαη αμηνπνίεζε γηα εκπνξηθνχο ή κε εκπνξηθνχο 

ζθνπνχο, ρσξίο λα απαηηείηαη νπνηαδήπνηε ελέξγεηα ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ή 

πξάμε ηεο δηνίθεζεο (αξρή ηεο αλνηθηήο δηάζεζεο θαη πεξαηηέξσ ρξήζεο ηεο 

δεκφζηαο πιεξνθνξίαο). 

 

- Tα έγγξαθα, νη πιεξνθνξίεο θαη ηα δεδνκέλα δηαηίζεληαη ζην δηαδίθηπν σο 

ζχλνιν δεδνκέλσλ ή κέζσ πξνγξακκαηηζηηθψλ δηεπαθψλ, ζε αλνηθηφ 

κεραλαγλψζηκνκνξθφηππν, ν νπνίνο ζπκκνξθψλεηαη ζε αλνηθηά πξφηππα 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ.4305/2014, απφ ζηαζεξφ ζεκείν 

απφζεζεο, ζην γξαθείν ηνπ θ.Βνπγηαηδή Αζαλαζίνπ, «ΤΠΗΡΕΙΕ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ&ΑΝΑΠΣΤΞΗ MULTIMEDIA», κε Α.Φ.Μ. 119134392 

θαη  έδξα 25Ηο Μαξηίνπ 39Β Θεζζαινλίθε θαη κε πνζφ δαπάλεο επί ζπλφινπ 

ησλ εξγαζηψλ 2.000,00€ πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α.(Γηαρείξηζε 

ηζηνζειίδαο 1.500,00€, Αλνηρηή δηάζεζε θαη πεξαηηέξσ ρξήζε εγγξάθσλ 

ζχκθσλα κε ηνλ Νφκν 4305/2014. 500 επξψ πιένλ ηνπ ΦΠΑ). 

2. Η δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ νξίδεηαη ζε έλα έηνο. Η ακνηβή ηεο 

ππεξεζίαο ζα θαηαβιεζεί ζε δπν δφζεηο, ε πξψηε δφζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 

2018,θαη ε δεχηεξε κε ην πέξαο ηεο ζχκβαζεο ζπλεξγαζίαο.  

3. Σηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018 θαη ζηνπο Κ.Α. 64-12-98-

0000, 54-02-02-0623 ππάξρεη εγγεγξακκέλε ζρεηηθή πίζησζε ε νπνία 

δεζκεχηεθε θαη ζα δηαηεζεί γηα ηελ θάιπςε ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο.  

4. Οξίδεη επηηξνπή βεβαίσζεο ησλ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ κε αξηζκφ 7/2018 

Α.Γ.Σ. φπσο απηή ηζρχεη. 

 

                                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

ΠΟΝΕΡΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ 

 

 


