
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Αριθµ. απόφ. 69/2016 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
  

Από το πρακτικό της 2ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

  
      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 10-2-2016 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13.30 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη 
µε αρ. πρωτ. 3678/5-2-2016 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, 
σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10 για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα 
ηµερήσιας διάταξης: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Ανάθεση εργασιών λειτουργίας – συντήρησης – αναβάθµισης του διαδικτυακού τόπου του ∆ήµου Εορδαίας. 
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω  µέλη:   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σάββας Ζαµανίδης, Πρόεδρος Παρασκευή Βρυζιδου 
2. Ιωάννης Αριστερίδης Γεώργιος Καραίσκος 
3. Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης  Γεώργιος Κοκκινίδης 
4. Κων/νο Σερσεµη   
5. Γεώργιος Χαϊτίδης   
6. Σοφοκλής Σιδηρόπουλος   
   
   

Ο Πρόεδρος κ Σαββας Ζαµανιδης , ∆ήµαρχος Εορδαίας , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  Στη συνέχεια ο  Πρόεδρος κάνοντας εισήγηση στο ανωτέρω θέµα ηµερήσιας διάταξης ανέφερε την ανάγκη 
για την συντήρηση και αναβάθµιση του διαδικτυακού τόπου του ∆ήµου Εορδαίας ptolemaida.gr  Με την 
υπ’αριθµ 13/2016 Α∆Σ εγκρίθηκε η δηµιουργία διαδικτυακού τόπου ενώ µε την υπ’αριθµ 56/2016 ΑΟΕ 
ψηφίσθηκε η σχετική πίστωση από τον ΚΑ 00.6453.0005 του προϋπολογισµού οικ έτους 2016. Πιο 
συγκεκριµένα υπάρχει η ανάγκη  να ανατεθούν οι κάτωθι εργασίες : 
Ανανέωση και ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ συντήρηση, ανανέωση δελτίων τύπου, ενηµέρωση ∆ιαδικτυακού Τόπου, για 
τον ∆ΗΜΟ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ. 
Η δηµιουργία ιστοσελίδας αποτελεί µια δυναµική & εκσυγχρονισµένη επικοινωνιακή λύση για τον ∆ήµο 
Εορδαίας & τους δηµότες του. 
Στα περιεχόµενα της ιστοσελίδας θα περιλαµβάνονται όλα τα νέα & οι δραστηριότητες του ∆ήµου,  θα 
προβάλλονται τουριστικά & άλλα ιδιαίτερα σηµεία του & κυρίως θα γνωστοποιούνται οι αντικειµενικοί του 
στόχοι, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  κατασκευή. 
Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα πρέπει να είναι για όλους εξίσου το ίδιο και για τους πολίτες που έχουν 
γρήγορη σύνδεση αλλά και στους πολίτες που έχουν απλή σύνδεση . 
Χωρίς ογκώδεις  ιστοσελίδες,  που δηµιουργούνται από µεγάλα σε µέγεθος  γραφικά ή από Content 
Management System  που θα το διαχειρίζονται πολλοί και διάφοροι χρήστες, αυτό θα έχει αποτέλεσµα την 
δηµιουργία ατυχηµάτων λογισµικού γεγονός που δεν το θέλει κανένας . 
Σε αυτή την περίπτωση ορίζετε ΕΝΑΣ υπεύθυνος για το web, για την σωστή λειτουργία των διαδυκτιακών  
τόπων που θα έχει ο δήµος και τα γραφεία (προµηθειών, προσωπικού, γραφείο τύπου κ.τ.λ.) , που θα 
απευθύνονται απευθείας σε αυτόν, όπως έχουν ορίσει τα υπουργεία.  που το αναλαµβάνουµε εµείς. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ των διαδικτυακών τόπων    
www.ptolemaida.gr 
http://www.ptolemaida.gr/dhmoths 
http://www.ptolemaida.gr/neoi/ 
www.edop.gr 
www.drp.gr 
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Στατικής, Μερικώς ∆υναµικής & Πλήρως ∆υναµικής Ιστοσελίδας. 
Η βασική δοµή της : 
Χώρο φιλοξενίας για 2 χρόνια απεριόριστο σε αξιόπιστο & γρήγορο  
διακοµιστή (Linux servers) στην Θεσσαλονίκη , ( καθρέφτης υποστήριξης σε Linux servers, Frankfurt ) 
� 500 MB χώρο στον δίσκο 
� 3000 MB  traffic τον µήνα απεριόριστο (προσφορά µας !!) 
� 20 email  λογαριασµούς 
� Webmail  (για την διαχείριση τον e-mails σας από απόσταση) 
� Email forwarding   ( αλλαγή πορείας e-mail  σε ήδη δικά σας e-mail ) 
� Spam Filters 
� Απεριόριστους λογαριασµούς ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ µαζικών e-mail ένα προς ένα  
(µόνο κείµενα ) µέσα από την ιστοσελίδα και από ιδιωτικά σας e-mail  και ήδη   υπάρχων του ∆ήµου.  
� ∆υναµική φόρµα επικοινωνίας. 
� Εικαστικό ,γραφικά, design, templates 
� ∆ηµιουργία διαφηµιστικών εµβληµάτων ( banners ) σε ποικίλες διαστάσεις 
� Ad Server διαχειριστής διαφηµιστικών εµβληµάτων. 
� ∆ηµιουργία διαχειριστής κυλιόµενου κειµένου ανακοινώσεων.( on line ) 
� Αποστολή ευχετήριων καρτών µέσω τις ιστοσελίδας. 
� Βιβλίο επισκεπτών ( όχι αυτόµατο για αποφυγή δυσάρεστων εκπλήξεων ) 
� BACKUP των αρχείων για αποφυγή ατυχηµάτων. 
� ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ συντήρηση της ιστοσελίδας , ∆ελτία τύπου, ανακοινώσεις. 
� Εγγύηση ορθής παρουσίας στο ΙΝΤΕΡΝΕΤ 99.9% του πραγµατικού χρόνου 
� Φιλικό σύστηµα στις µηχανές αναζήτησης 
� Εσωτερική µηχανή αναζήτησης. 
� Καταχώριση σε µηχανές αναζήτησης , Ελληνικές και ξένες. 
� Ενσωµατωµένη µηχανή αναζήτησης από το Google. 
� Προβολή & πρόσβαση της ιστοσελίδας µέσω της ∆ιαδικτυακής Πύλης 
            www.ptolemaidas.net 
� Προβολή & πρόσβαση της ιστοσελίδας µέσω του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ 
            ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ  ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ  www.ptolemaida.org. 

Συντήρηση,  ενηµέρωση ανανέωση,  δελτίων τύπου (ΜΟΝΟ από το γραφείο τύπου)  για την σωστή 
εµφάνιση των δελτίων τύπων, (επεξεργασία φωτογραφίας, επεξεργασία κειµένων στην µορφή που 
απαιτείται για το διαδίκτυο ). 
Το κόστος εργασιών των ανωτέρω εργασιών για (4) τέσσερις µήνες  υπολογίζεται στο ποσό των 1200,00 
ευρώ χωρίς το ΦΠΑ. 
Προτείνεται επίσης οι ανωτέρω εργασίες να ανατεθούν στον Χρυσόστοµο Μαλακόζη του διαφηµιστικού 
γραφείου Web 24.gr ∆/νση Ι.Μποµορά 36 στην Πτολεµαΐδα. 
Από την Οικονοµική Υπηρεσία έγινε δέσµευση πίστωσης  από τον ΚΑ 00.6453.0005 ( α/α 395 του Μητρώου 
∆εσµεύσεων) του προϋπολογισµού οικ έτους 2016. 
     
   Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει για την ανάθεση εργασιών λειτουργίας – συντήρησης – 
αναβάθµισης του διαδικτυακού τόπου του ∆ήµου Εορδαίας . 
 
 
     Αριθµ. Αποφ.69/2016 

   Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε τις διατάξεις: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010. 
2. Τις διατάξεις των άρθρων 209 και 273 του Ν.3463/2006. 
3. Τις διατάξεις της παρ.14 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012. 
4. Τις διατάξεις του Π.∆/τος 28/80  
5    την υπ’αριθµ 13/2016 Α∆Σ & την 56/2016 ΑΟΕ 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ οµόφωνα 
 

Α. Αναθέτει τις ανωτέρω  εργασίες στον Χρυσόστοµο Μαλακόζη µε ΑΦΜ 073763630,του διαφηµιστικού 
γραφείου Web 24.gr ∆/νση Ι.Μποµορά 36 στην Πτολεµαΐδα, µε χρονική διάρκεια 4 µήνες από την 
υπογραφή της σύµβασης και ύψος συνολικής δαπάνης  1.200,00€ πλέον Φ.Π.Α. 
Β. Η δαπάνη των 1.200,00 ευρώ  χωρίς το ΦΠΑ θα αντιµετωπισθεί από τον ΚΑ ΚΑ 00.6453.0005 ( α/α 395 
του Μητρώου ∆εσµεύσεων) του προϋπολογισµού οικ έτους 2016, όπως εγκρίθηκε µε την 13/2016 Α∆Σ και 
ψηφίσθηκε µε την 56/2016 ΑΟΕ. 
 
 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 69/2016 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 
 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 

          ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ιωάννης Αριστερίδης 
Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης 
Γεώργιος Χαϊτίδης 
Κων/νος Σερσεµης 
Σοφοκλής Σιδηρόπουλος 

                             
                  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

                                                                        Σάββας Ζαµανίδης 
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