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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                             ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 
ΔΗΜΟ ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ-ΜΕΘΑΝΩΝ    

ΓΡΑΥΕΙΟ ΔΗΜΑΡΦΟΤ                                                                       Γαλατάς, 23 Ιουλίου 2015 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΥΑΗ : 409/2015 
Αρ. πρωτ. : 4944 

 
ΘΕΜΑ : «Ανάθεση υπηρεσιών κατασκευής και υποστήριξης Ιστοσελίδας (WEBSITE) του Δήμου 
                  Τροιζηνίας – Μεθάνων». 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΦΟ   ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ-ΜΕΘΑΝΩΝ 
 
Έχοντας λάβει υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης–Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Την με αρ. 48/73124/30-12-2008 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: Αρμόδια όργανα 

Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού για προμήθειες που διενεργούνται με απευθείας ανάθεση, διαγωνισμό (τακτικό 

ή πρόχειρο) και με διαπραγμάτευση. 

3. Τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 21 παρ. 1 και 23 παρ. 2,4,6 της υπ΄αριθ. 11389/08-03-1993 

(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) Απόφαση του Υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α. και με βάση τα ισχύοντα σήμερα χρηματικά 

όρια. 

4. Το άρθρο 20 παρ. 13 του Ν. 3731/08. 

5. Το άρθρο 83 παρ. 13 του Ν. 2362/1995 όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν, 

3899/2010 ΥΠΕΣΑΗΔ (φ.εκ. 212/Α/2010). 

6. Την με αρ. 85/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία διατέθηκε πίστωση έντεκα 

χιλιάδων ευρώ (11.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% εις βάρος του Κ.Α. 00.6431  με 

τίτλο «Κατασκευή και υποστήριξη Ιστοσελίδας (WEBSITE) του Δήμου Σροιζηνίας-Μεθάνων» 

του προϋπολογισμού  Οικονομικού Έτους 2015. 

7.    Την ανάγκη για την παροχή κατασκευής και υποστήριξης Ιστοσελίδας ώστε να παρέχεται στους   

       πολίτες ότι αφορά νέα του Δήμου,  ειδήσεις, δελτία τύπου, δημοσιεύσεις εφημερίδων, εκδηλώσεις,  

       κοινοποιήσεις, διαγωνισμούς, προκηρύξεις, προμήθειες την τουριστική προβολή του τόπου μας, 

       και ότι αφορά γενικά την διοίκηση και το Δ.Σ.,   περιγράφονται ως εξής: 

       Η παρουσίαση που προτείνεται θα αναπτυχθεί σε  τέσσερις (4) διαφορετικές ιστοσελίδες. 

       α. Ανάπτυξη Ιστοσελίδας του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων σε Ελληνικά και Αγγλικά με domain   

            names: www.dimostroiziniasmethanon.gr & www.dimostroizinias-methanon.gr  

       β. Ανάπτυξη Ιστοσελίδας Τουριστικής Παρουσίασης της περιοχής του Δήμου Τροιζηνίας- 

           Μεθάνων σε Ελληνικά και Αγγλικά με domain name: http://www.troizinia-methana.gr/ 

       γ. Ανάπτυξη Ιστοσελίδας της Δημοτικής Κοινότητας Γαλατά σε Ελληνικά και Αγγλικά με domain  

           name: www.galatas.com.gr.  

http://www.dimostroiziniasmethanon.gr/
http://www.dimostroizinias-methanon.gr/
http://www.troizinia-methana.gr/
http://www.galatas.com.gr/
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       δ. Ανάπτυξη Ιστοσελίδας της Τοπικής Κοινότητας Μεθάνων σε Ελληνικά και Αγγλικά με domain 

           name: www.methana.gr & www.methana.com.gr  

           Οι παραπάνω σελίδες θα είναι συμβατές με υπολογιστές, tablets και smartphones.   

7. Την οικονομική προσφορά της εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο: «EMPNEUSIS» Μ.. 

ΝΙΚΟΛΑΟΤ, με έδρα στην Αγία Βαρβάρα, δ/νση Θράκης 6, παράρτημα στον Κορυδαλλό 

Αττικής, δ/νση Πελοποννήσου 36Β  Τ.Κ.: 18121, τηλ.: 210 5617249, Α.Φ.Μ.: 123845242, Δ.Ο.Υ. : 

Νίκαιας Κορυδαλλού.  Για τις ανωτέρω αναφερόμενες υπηρεσίες το κόστος κατασκευής των 

ιστοσελίδων ανέρχεται στο ποσό των: Τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α. 23% 

εννιακοσίων είκοσι ευρώ (920,00 €) ήτοι σύνολο Τεσσάρων χιλιάδων και εννιακοσίων είκοσι ευρώ 

(4.920,00 €).  

Η συντήρηση και η φιλοξενία των ιστοσελίδων ανέρχεται στο ποσό των: Χιλίων διακοσίων ευρώ  

(1.200,00 €) ετησίως δηλαδή (100,00 €/μήνα) πλέον Φ.Π.Α. 23% διακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ 

(276,00 €) ήτοι το σύνολο των: χιλίων τετρακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ (1.476,00 €)  

υνολική Δαπάνη Τπηρεσιών:  Πέντε χιλιάδων διακοσίων ευρώ (5.200,00 €) πλέον  Υ.Π.Α. 23 %   
χιλίων και εκατόν ενενήντα έξι ευρώ (1.196,00 €), ήτοι το σύνολο των έξι χιλιάδων τριακοσίων 
ενενήντα έξι ευρώ  (6.396,00 €) συμπεριλαμβανομένου ο Υ.Π.Α. 23%. 

 
 

 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  :  
 
Α) Αναθέτει την κατασκευή και υποστήριξη Ιστοσελίδας στον κ. Μ.. ΝΙΚΟΛΑΟΤ, με έδρα στην 

Αγία Βαρβάρα, δ/νση Θράκης 6, παράρτημα στον Κορυδαλλό Αττικής, δ/νση Πελοποννήσου 

36Β  Τ.Κ.: 18121, τηλ.: 210 5617249, Α.Φ.Μ.: 123845242, Δ.Ο.Υ. : Νίκαιας Κορυδαλλού , διότι 

διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις στο αντικείμενο με σκοπό την ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών, 

κατασκευής υποστήριξης και διαφημιστικής προβολής στο διαδίκτυο. 

Β) Η πληρωμή της δαπάνης θα βαρύνει την πίστωση που έχει γραφτεί στον Κ.Α. 00.6431 του σκέλους των 

εξόδων του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου με τίτλο «Κατασκευή και υποστήριξη Ιστοσελίδας 

(WEBSITE) του Δήμου Σροιζηνίας-Μεθάνων». 

Γ)  Την ανάληψη του ποσού των έξι χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα έξι ευρώ  (6.396,00 €) 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% από τον Κ.Α. 00.6431 του προϋπολογισμού του 

οικονομικού έτους 2015 του Δήμου προκειμένου να γίνει η ανωτέρω πληρωμή. 

Δ)    Τη σύναψη Σύμβασης ανάμεσα στον Δήμο Τροιζηνίας – Μεθάνων και τον Μ.. ΝΙΚΟΛΑΟΤ, με 

έδρα στην Αγία Βαρβάρα, δ/νση Θράκης 6, παράρτημα στον Κορυδαλλό Αττικής, δ/νση 

Πελοποννήσου 36Β  Τ.Κ.: 18121, τηλ.: 210 5617249, Α.Φ.Μ.: 123845242, Δ.Ο.Υ. : Νίκαιας 

Κορυδαλλού. 

            Ε)   α) Η πληρωμή θα γίνεται με την έκδοση των σχετικών δελτίων παροχής υπηρεσιών του εντολοδόχου. 

                   β) Για την καταβολή της αμοιβής θα πρέπει να προσκομιστεί νόμιμο Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών 

                        από τον ανάδοχο.  

                           γ) Η αμοιβή του αντισυμβαλλόμενου υπόκειται στις κατά νόμο κρατήσεις.  

 

http://www.methana.gr/
http://www.methana.com.gr/
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ΣΤ) Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην Οικονομική Υπηρεσία, στην Ομάδα Διοίκησης Έργου   

       «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων καθώς και στον ανάδοχο κ. Μ.. ΝΙΚΟΛΑΟΤ, στη  

        δ/νση Πελοποννήσου 36Β  Τ.Κ.: 18121 Κορυδαλλός Αττικής. 

 
 
  
                                                                                                            Ο ΔΗΜΑΡΦΟ   
 
 
 

Κωνσταντίνος Δ. Καραγιάννης 
 
 

      
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ 

Εσωτερική Διανομή:  
-Αρχείο Αποφάσεων Δημάρχου 
-ΟΔΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΔΗΜΟΥ  
- Οικονομική Υπηρεσία 
 κ. Μ.. ΝΙΚΟΛΑΟΤ  
Δ/νση :Πελοποννήσου 36Β  Τ.Κ.: 18121 
Κορυδαλλό Αττικής 

ΑΔΑ: ΩΤΜ7ΩΗΛ-Ζ1Β
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