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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

 Ο ∆ήµος Βόλου προτίθεται να αναθέσει, για την κάλυψη των αναγκών της ∆ιεύθυνσης 

Προγραµµατισµού, Βιώσιµης Ανάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών, την επανασχεδίαση της 

κεντρικής διαδικτυακής πύλης ( portal) του ∆ήµου Βόλου, η οποία είναι προσβάσιµη από τη 

ηλεκτρονική διεύθυνση www.dimosvolos.gr. 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Γενική Περιγραφή 
 

Με στόχο τη δηµιουργία ενός σύγχρονου ∆ιαδικτυακού χώρου για τον ∆ήµο Βόλου, 

χρειάζεται ο σχεδιασµός και η υλοποίηση ενός σύγχρονου, αισθητικά αναβαθµισµένου και 

φιλικού προς τον χρήστη συστήµατος διαχείρισης περιεχοµένου που θα καλύπτει όλες τις 

απαραίτητες προδιαγραφές ενός σύγχρονου ιστοχώρου (Portal) και θα µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί πλέον από επιτραπέζιους Η/Υ (desktop), από φορητούς Η/Υ (laptop), από 

ταµπλέτες (tamplets) και από έξυπνα τηλέφωνα (smartphones), µε σύγχρονα λειτουργικά 

συστήµατα Windows 10, MacOS, iOS και Android, µε ποντίκι (mouse) ή µε οθόνη αφής 

(touchscreen). 

Μετά από µελέτη των προτεινόµενων ιστοχώρων αλλά και παρόµοιων ιστοχώρων της 

Ελλάδας και του εξωτερικού, ο νέος ιστοχώρος (Portal) θα πρέπει να έχει συγκεκριµένα 

χαρακτηριστικά και να προσφέρει ανάλογες και αντίστοιχες υπηρεσίες. Για το λόγο αυτό 

προτείνονται οι παρακάτω προδιαγραφές: 
 
 

1. Γενικές προδιαγραφές (Portal)  
1.1. Τεχνικά χαρακτηριστικά (Portal)  

1.1.1. Η διαχείριση του περιεχοµένου του Portal θα γίνεται από ένα Σύστηµα 

∆ιαχείρισης Περιεχοµένου (Content Management System - CMS) ανοιχτού 

λογισµικού (Open Source) σύγχρονης έκδοσης που διανεµήθηκε το 2017 ή και 

νεότερη και που θα είναι συµβατό µε PHP 7.1.x ή νεότερη , HTML5 & CSS3.  
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1.1.2. Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου (CMS) θα είναι συνδεµένο µε µια Βάσης 

∆εδοµένων MySQL έκδοσης 5.6 ή νεότερης ανοιχτού λογισµικού (Open Source) 

στην οποίο θα αποθηκεύονται όλα τα δυναµικά δεδοµένα.  
1.1.3. Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου (CMS) και οι Βάσεις ∆εδοµένων θα 

υποστηρίζονται από λειτουργικό σύστηµα επίσης ανοιχτού λογισµικού (Open 

Source) Linux Centos έκδοσης 7.4 ή νεότερης.  
1.1.4. Ο νέος σχεδιασµός θα βασίζεται σε Full screen Responsive Design για να 

µπορεί να προσαρµόζεται αυτόµατα σε οθόνη από: α) επιτραπέζιους Η/Υ 

(desktop), β) από φορητούς Η/Υ (laptop), γ) από ταµπλέτες (tamplets) και δ) 

από έξυπνα τηλέφωνα (smartphones). Η προσαρµογή θα γίνεται από εκάστοτε 

κατάλληλο κώδικα µορφοποίησης CSS3.  
1.1.5. Το Portal θα πρέπει να είναι λειτουργικό στους δηµοφιλέστερους browsers για 

desktops & δηµοφιλέστερους browsers για mobile συσκευές στις τελευταίες και 

προτελευταίες εκδόσεις τους κατά την παράδοση.  
1.1.6. Το Menu επιλογών θα πρέπει να διαµορφώνεται αυτόµατα ανάλογα µε το 

Responsive Design για φορητές συσκευές ή Η/Υ.  
1.1.7. Το Portal θα πρέπει να είναι λειτουργικό µε χρήση ποντικιού (mouse) ή και 

οθόνης αφής (touch screen).  
1.1.8. Ο ανάδοχος , σε συνεργασία και διαρκή επικοινωνία µε το τµήµα Ηλεκτρονικής  

∆ιακυβέρνησης και ∆ιαφάνειας , θα δηµιουργήσει την αρχιτεκτονική πλοήγηση 

και την εικαστική προσέγγιση  του portal.  
1.1.9. Ο τύπος του περιεχοµένου θα είναι µε τη µορφή άρθρων τα οποία θα 

ενσωµατώνουν υποστήριξη µορφοποιηµένου κειµένου µε χρηστικό edit box 

που διευκολύνει τις διαδικασίες ανάρτησης περιεχοµένου, φωτογραφιών, ήχου, 

video, google maps κ.α. Επίσης θα δίνεται και η δυνατότητα αυτόµατης 

ανάρτησης άρθρων µε την αποστολή email από εξουσιοδοτηµένους χρήστες. 
 

1.1.10. Το Portal θα σχεδιαστεί στην Ελληνική γλώσσα, και θα έχει την δυνατότητα 

άµεσης προβολής και της αγγλικής µετάφρασης (ο ανάδοχος θα µεταφράσει το 

ανώτερο έως 7000 λέξεις ελληνικού κειµένου από τα κείµενα των κεντρικών 

σελίδων και των κεντρικών µενού που θα του υποδειχτούν στην Αγγλική 

γλώσσα). Επίσης θα δώσει την τεχνική δυνατότητα της µελλοντικής προσθήκης 

από τους χρήστες περισσοτέρων αγγλικών µεταφράσεων ή και µεταφράσεων 

άλλων γλωσσών.  
1.1.11.  Το Portal θα πρέπει να υποστηρίζει λειτουργίες RSS.  
1.1.12. Το Portal θα πρέπει να συνδέεται και να αλληλοεπιδρά µε υπάρχοντα µέσα 

κοινωνικής δικτύωσης του ∆ήµου (π.χ. facebook, twitter, pinterest, instagram, 

κλπ)  
1.1.13.  Το Portal θα πρέπει να υποστηρίζει µεγέθυνση και σµίκρυνση µε Ctrl+ Ctrl-. 
1.1.14. Το Portal θα πρέπει να περιλαµβάνει Φόρµες επικοινωνίας µε δυνατότητα 

επιλογής παραλήπτη ή τµήµα υπηρεσιών του ∆ήµου Βόλου.  
1.1.15. ∆ιαχείριση εγγεγραµµένων χρηστών, µε επαλήθευση των στοιχείων 

εγγραφής. 
1.1.16. Το portal θα πρέπει να υποστηρίζει πρόσβαση από άτοµα µε ειδικές ανάγκες και 

συγκεκριµένα θα πρέπει να συµµορφώνεται µε τις οδηγίες για την 
Προσβασιµότητα του περιεχοµένου του Ιστού, έκδοση 2.0  (Web Content 
Accessibility Guidelines 2.0)  του διεθνή οργανισµού  W3C κατ΄ ελάχιστο στο 
µεσαίο επίπεδο προσβασιµότητας  “ΑΑ”. Για την απόδειξη της συµµόρφωσης, ο 
ανάδοχος θα πρέπει να προσκοµίσει εκτυπωµένη και υπογεγραµµένη αναφορά µε 
θετικά αποτελέσµατα (0 errors) της ιστοσελίδας του δήµου από τα εργαλεία 
ελέγχου όπως αυτά περιγράφονται από τον Οργανισµό W3C 
(http://validator.w3.org/ , http://wave.webaim.org/ , www.achecker.ca). 
Επίσης, για χρήση του Portal µέσω κινητών και φορητών συσκευών (πχ. wearables, 
tablets, έξυπνα τηλέφωνα κ.λπ.) συνιστάται να λαµβάνονται υπόψη οι Βέλτιστες 
Πρακτικές για Χρήση ∆ιαδικτυακού Περιεχοµένου από Κινητές Συσκευές, έκδοση 
1.0 (Mobile Web Best Practices 1.0) του W3C. 
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Σε περίπτωση λογισµικού user agents, δηλαδή λογισµικού που αναλαµβάνει να 
συλλέξει, εξάγει και διευκολύνει την αλληλεπίδραση του χρήστη µε τα περιεχόµενα 
του Ιστού, συνιστάται να λαµβάνονται υπόψη οι Οδηγίες Προσβασιµότητας για User 
Agents, έκδοση 2.0 (User Agent Accessibility Guidelines 2.0) του W3C. 
Σε περίπτωση εργαλείων συγγραφής και διαχείρισης περιεχοµένου Ιστού, 
συνιστάται να λαµβάνονται υπόψη οι Οδηγίες Προσβασιµότητας για Εργαλεία 
Συγγραφής, έκδοση 2.0 (Authoring Tool Accessibility Guidelines 2.0) του W3C 
Σε κάθε περίπτωση εξασφάλιση συµβατότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών και 
συστηµάτων µε διαδεδοµένες υποστηρικτικές τεχνολογίες και τεχνικά βοηθήµατα 
που χρησιµοποιούν τα ΑµεΑ (π.χ. αναγνώστες οθόνης, ειδικοί διακόπτες και 
συστήµατα αλληλεπίδρασης, µεγεθυντές οθόνης). 

 
Για πληροφορίες σχετικά µε την προσβασιµότητα ΑµεΑ σε ηλεκτρονικά 
περιβάλλοντα 
Ε.1. Ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 Α’ “Κύρωση της Σύµβασης για τα δικαιώµατα των ατόµων 
µε αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα δικαιώµατα 
των ατόµων µε αναπηρίες” 
Ε.2. N. 3979/2011 ΦΕΚ 138 Α’ “Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές 
διατάξεις” 
Ε.3. Αριθ. ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 ΦΕΚ 1301 Β’ “Κύρωση Πλαισίου Παροχής 
Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης” 
Ε.4. Οδηγίες για την Προσβασιµότητα του Περιεχοµένου του Ιστού WCAG 2.0 
(http://www.w3c.gr/wai/translations/wcag20.html)   
Ε.5. Βέλτιστες Πρακτικές για Χρήση ∆ιαδικτυακού Περιεχοµένου από Κινητές 
Συσκευές, έκδοση 1.0 (http://www.w3.org/TR/mobile-bp/ - Αγγλικά) 
Ε.6. Οδηγίες Προσβασιµότητας για User Agents UAAG 2.0 
(http://www.w3.org/TR/UAAG20/ - Αγγλικά) 
Ε.7. Οδηγίες Προσβασιµότητας για Συγγραφή Περιεχοµένου Ιστού ΑΤAG 2.0 
(http://www.w3.org/TR/ATAG20/ - Αγγλικά) 

 

1.2. Επιµέρους ανάπτυξη λειτουργιών για τους πολίτες.  
1.2.1. Εγγραφή σε newsletter.  
1.2.2. Ηµερολόγιο Εκδηλώσεων.  
1.2.3. ∆ιαδραστικός Χάρτης µε σηµεία και ταξινόµηση στο µενού και στο χάρτη.  
1.2.4. ∆υναµικός τηλεφωνικός κατάλογος υπηρεσιών / δηµοτικών υπαλλήλων.  
1.2.5. Οργανόγραµµα υπηρεσιών και προβολή πρόσφατου περιεχοµένου 

που ανάρτησε η υπηρεσία.  
1.2.6. Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις.  
1.2.7. Ηλεκτρονική υποδοχή άρθρων πολιτών µε µορφή φόρµας, και ανάρτηση µε 

έγκριση από τους διαχειριστές. (κατηγοριοποιηµένο περιεχόµενο). 

1.2.8. Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων µέσω φόρµας και αποστολή στα email των 

κατάλληλων υπαλλήλων του δήµου & παραλαβή εγγράφων / βεβαιώσεων µέσω 

email.  
1.2.9. Εργαλείο για τη διενέργεια ψηφοφοριών.  
1.2.10. ∆υνατότητα αναζήτησης κειµένου σε όλο το περιεχόµενο του δικτυακού 

τόπου (σελίδες, αρχεία κειµένου και αρχεία pdf).  
1.2.11.  Ηλεκτρονική δυνατότητα για on line πληρωµές δηµοτικών οφειλών. 

 

1.3. Ενσωµάτωση προ-υπαρχουσών Εφαρµογών και προ-υπαρχουσών Ιστοσελίδων.  
1.3.1. Ο Ανάδοχος θα ενσωµατώσει κατάλληλα την ζωντανή µετάδοσης του  

∆ηµοτικού Συµβουλίου µέσω www.YouTube.com .  
1.3.2. Ο Ανάδοχος θα ενσωµατώσει κατάλληλα την προϋπάρχουσα εφαρµογή για 

∆ιαχείριση Αιτηµάτων Πολιτών. http://dimosvolos.gr/15242/ .  
1.3.3. Ο Ανάδοχος θα ενσωµατώσει κατάλληλα την προϋπάρχουσα εφαρµογή 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ http://apofaseisds.volos-city.gr/ . 

1.3.4. Ο Ανάδοχος θα ενσωµατώσει κατάλληλα την προϋπάρχουσα ιστοσελίδα  
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“rotiste” http://dimosvolos.gr/rotiste/ .  
1.3.5. Ο Ανάδοχος θα ενσωµατώσει κατάλληλα την προϋπάρχουσα ιστοσελίδα  

“οδηγός δήµου» http://dimosvolos.gr/map/  
1.3.6. Ο Ανάδοχος θα ενσωµατώσει κατάλληλα την εφαρµογή novoville. 

 

1.4. Back-end πρόσβαση στο περιβάλλον διαχείρισης.  
1.4.1. ∆ιαφορετικά επίπεδα δικαιωµάτων & ρόλων διαχειριστή (πχ, admin, editor, 

master editor, reporting, κτλ)  
1.4.2. Φιλτράρισµα IP χριστών για την πρόσβαση στο backend. 

 

1.5. S.E.O. (Search Engine Optimization) Παραµετροποίηση µηχανών αναζήτησης  
1.5.1. URL – rewriting  
1.5.2. ∆ηµιουργία XML Portalmap αρχείου & Robots.txt αρχείου.  
1.5.3. Meta content (τίτλοι, περιγραφές, keywords, που θα ορίζονται από τον χρήστη 

που θα καταχωρεί τα άρθρα περιεχοµένου)  
1.5.4. ∆ηµιουργία Google Webmaster Tools.  

 

1.6. Τεκµηρίωση Πηγαίος Κώδικας.  
1.6.1. Ο πηγαίος κώδικας της ιστοσελίδας & η περιγραφή της σχεδίασης της βάσης 

δεδοµένων, παραδίδονται στο ∆ήµο στην κατάλληλη µορφή και συνοδεύονται 

από την απαραίτητη επεξήγηση. 
 
 

2. Υπηρεσία Φιλοξενία του Portal (Full Managed Web Hosting in Dedicated Server).  
Ο ανάδοχος θα παρέχει υπηρεσία φιλοξενίας του Portal για διάστηµα ενός έτους από 

την παράδοσή του Portal και η ανανέωση της φιλοξενίας του Portal για τα επόµενα 

χρόνια δεν θα µπορεί να ξεπερνά το 20% του συνολικού κόστους της 

«επανασχεδίασης της κεντρικής διαδικτυακής πύλης (portal)». Η υπηρεσία φιλοξενίας 

θα παρέχεται σε εξωτερικό φυσικό Full Managed Dedicated Server που θα βρίσκετε 

σε DATA CENTER πιστοποιηµένο µε ISO/IEC27001:2013. Ο ανάδοχος θα τηρεί 

καθηµερινά αυτοµατοποιηµένα Backup όλων των αρχείων του Portal και της βάσης 

δεδοµένων σε εξωτερικό Backup Server. Ο ανάδοχος θα παρέχει πλήρες Ετήσια 

Τεχνική υποστήριξη Φιλοξενίας του Portal. 

 

 

2.1. Προδιαγραφές φυσικού Full Managed Web Dedicated Server:  
2.1.1. Λειτουργικό σύστηµα server: Linux Centos έκδοσης 7.4 ή νεότερης ή Ubuntu 
18.04LTS  ή νεότερης. 

                       2.1.2. Βάση ∆εδοµένων server: MySQL έκδοσης 5.6 ή νεότερης.  
2.1.3. Επεξεργαστής: Intel® Xeon® E3-1275 v5 Quad-Core Hyper-Threading ή 

ανώτερος.  
2.1.4.  Dedicated  IP IPv4.  
2.1.5. IP µε Reverse DNS entry.  
2.1.6. Μνήµη RAM : 64 GB DDR4 ECC RAM ή µεγαλύτερη.  
2.1.7. Αποθηκευτικά µέσα: ∆ιπλό NVMe Gen3x4 SSDs µε RAID1 µε ταχύτητα 

ανάγνωσης τουλάχιστον 1900MB/sec (η µέτρηση θα γίνει µε την εντολή (sudo 

hdparm –Tt /dev/md2))  
2.1.8. Internet Connection: 1 Gbit/s-Port.  
2.1.9. Guaranteed Bandwidth: 1 Gbit/s.  
2.1.10.  Εναλλακτική ηλεκτροδότηση µέσω UPS και µηχανές παραγωγής ρεύµατος.  
2.1.11.  Managed Hardware Firewall on IP switch port.  
2.1.12.  Managed Software Firewall on Linux Centos.  
2.1.13.  24/7 Monitoring via email.  
2.1.14.  Network Availability min. 99%.  
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2.1.15.  Server SSL πιστοποιητικό.  
2.1.16. Τα Ηardware χαρακτηριστικά Cpu, Ram, 2*Nvme, Lan, του Server θα 

κατατεθούν από τον ανάδοχο µε εκτύπωση print screen των οθονών του Bios 

µέσω αποµακρυσµένη πρόσβαση KVM στο περιβάλλον BIOS και θα µπορούν 

να επιδειχτούν µε προγραµµατισµένη αποµακρυσµένη πρόσβαση στο 

περιβάλλον Bios του Server µέσο KVM από τον ανάδοχο όποτε ζητηθεί. 

 
2.2. Προδιαγραφές Data Center.  

2.2.1. Ελάχιστο Bandwidth Data Center: 2,0 Terabit µε πολλαπλές συνδέσεις.  
2.2.2. Πιστοποίηση Data Center: ISO/IEC27001:2013. 

 

2.3. Προδιαγραφές Ασφάλειας.  
2.3.1. Πλήρες hardware προστασία των Server απο DDoS επιθέσεις.  
2.3.2. Fail2ban αποκλεισµός IP επιτιθέµενου µετά από 3 συνεχόµενες αποτυχηµένες  

προσπάθειες πρόσβασης σε (apache, apache-badbot, courierimap, 
horde, postfix, proftpd, roundcube, wordpress, ssh).  

2.3.3. Τοίχος προστασίας Hardware Firewall on IP switch port.  
2.3.4. Τοίχος προστασίας Software Firewall. 

 

2.4. Λειτουργία Backup Server για ηµερήσιο κυλιόµενο backup.  
2.4.1. Ο ανάδοχος θα τηρεί καθηµερινά αυτοµατοποιηµένα Backup όλων των αρχείων 

του Portal και της βάσης δεδοµένων σε ξεχωριστό εξωτερικό Backup Server. 

2.4.2. Ο Backup Server θα έχει διασύνδεση µε τον web server 1 Gbit/s  
2.4.3. Τα κάθε Backup θα αποθηκεύονται σε ένα ξεχωριστό ενιαίο αρχείο 

συµπιεσµένης µορφής.  
2.4.4. Για την τήρηση των καθηµερινών αντιγράφων ασφαλείας υπεύθυνος θα είναι 

αποκλειστικά ο ανάδοχος.  
2.4.5. Η διαδικασία της επαναφορά ενός αντιγράφου ασφαλείας θα 

πραγµατοποιείται από τον ανάδοχο ύστερα από αίτηµα του τεχνικού 
υπεύθυνου της µηχανογράφησης του ∆ήµου Βόλου.  

2.4.6. Ο ανάδοχος θα παραδώσει κωδικούς για την ftp πρόσβαση στα αρχεία του 

Backup Server στον τεχνικό υπεύθυνο µηχανογράφησης του ∆ήµου Βόλου που 

θα έχει οριστεί από τον δήµο. Η πρόσβαση θα γίνετε µόνο από µια µοναδική IP 

που θα υποδείξει ο τεχνικός υπεύθυνος.  
2.4.7. Ο τεχνικός  υπεύθυνος του ∆ήµου Βόλου θα έχει την δυνατότητα του ελέγχου 

της τήρησης των αντιγράφων ασφαλείας καθώς επίσης και την δυνατότητα 

αποθήκευσης τους σε αποθηκευτικά µέσα του δήµου. 
 
 

3. Συντήρηση, Αναβάθµιση, Τεχνική Υποστήριξη  
3.1. Ετήσια Συντήρηση & Αναβάθµιση (Portal).  

3.1.1. Ο ανάδοχος µετά την παράδοση του portal θα παρέχει για ένα διάστηµα 

ενός έτους υπηρεσίες Συντήρησης & Αναβάθµισης του Portal µε τα 

παρακάτω χαρακτηριστικά. Η ανανέωση της (Ετήσιας Συντήρησης - 

Αναβάθµισης (Portal)) για τα επόµενα χρόνια δεν θα µπορεί να ξεπερνά το 25% 

του συνολικού κόστους της «επανασχεδίασης της κεντρικής διαδικτυακής 

πύλης (portal)».  
3.1.2. Ο ανάδοχος θα παρέχει ετήσια πλήρη τεχνική Τηλεφωνική υποστήριξη του 

(Portal) 24 ώρες το εικοσιτετράωρο 365 µέρες τον χρόνο στην Ελληνική 

Γλώσσα από σταθερό Ελληνικό τηλέφωνο, χωρίς αναµονή τηλεφωνικού 

κέντρου ή αυτόµατων τηλεφωνικών µηνυµάτων, επικουρικά και µέσο email. 

3.1.3. Αναβαθµίσεις ασφάλειας και συµβατότητας εκδόσεων στο Σύστηµα 

∆ιαχείρισης Περιεχοµένου Content Management System – CMS. 
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3.1.4. Αναβαθµίσεις ασφάλειας και συµβατότητας εκδόσεων Βάσεως ∆εδοµένων.  
3.1.5. Συντήρηση Βάσεως ∆εδοµένων. 
3.1.6. Αναβαθµίσεις ασφάλειας και συµβατότητας plugins – extensions.  
3.1.7. Συντήρηση plugins – extensions  
3.1.8. Αναβαθµίσεις ασφάλειας και συµβατότητας templates.  
3.1.9. Συντήρηση templates.  
3.1.10.  Αναβαθµίσεις ασφάλειας και συµβατότητας CSS3 web browsers.  
3.1.11.  Συντήρηση CSS3.  
3.1.12. Πρόσθεση νέων κατηγοριών, νέων µενού, κατάλληλη ενσωµάτωση άλλων 

εφαρµογών. 

 

3.2. Ετήσια Τεχνική υποστήριξη της Φιλοξενίας του Portal  
3.2.1. Ο ανάδοχος µαζί µε την υπηρεσία της ετήσιας φιλοξενίας θα παρέχει για το ίδιο 

χρονικό διάστηµα Τεχνική υποστήριξη της Φιλοξενίας του Portal µε τα 

παρακάτω χαρακτηριστικά, της οποίας το  κόστος συµπεριλαµβάνεται στην 

φιλοξενία όπως προβλέπετε στην παράγραφο 2.  
3.2.2. Ο ανάδοχος θα παρέχει ετήσια πλήρες τεχνική Τηλεφωνική υποστήριξη 

της(Φιλοξενίας) 24 ώρες το εικοσιτετράωρο 365 µέρες τον χρόνο στην Ελληνική 

Γλώσσα από σταθερό Ελληνικό τηλέφωνο χωρίς αναµονή τηλεφωνικού 

κέντρου ή αυτόµατων τηλεφωνικών µηνυµάτων, επικουρικά και υποστήριξη 

µέσω email.  
3.2.3. Σε περίπτωση βλάβης επιµέρους υλικού hardware πχ RAM, NVMeSSD κλπ θα 

υπάρχει δυνατότητα να γίνει αντικατάσταση του επιµέρους υλικού άµεσα εντός 

µιας ώρας και ενός Restart του Server. 

 

4. Χρονοδιάγραµµά υλοποίησης.  
4.1. Προσδιορισµός από τον ∆ήµο Βόλου υπεύθυνης οµάδας εργασίας.  

4.1.1. Προσδιορισµός από τον ∆ήµο Βόλου του Επικεφαλής Τεχνικού Υπευθύνου, και 

των ατόµων που θα αποτελούν την οµάδα εργασίας του ∆ήµου Βόλου που θα 

επιληφθούν της επικοινωνίας και συνεργασίας µε τον ανάδοχο για τον σαφή 

προσδιορισµό που θα αφορά τις ενότητες , το περιεχόµενο και την 

επανασχεδίαση του Portal. 

 
4.2. Παράδοση στον ανάδοχο πλήρες αντίγραφο backup παλιού Portal.  

4.2.1. Ο Τεχνικός Υπεύθυνος του ∆ήµου Βόλου θα παραδώσει ένα πλήρες αντίγραφο 

backup των αρχείων και της βάσης δεδοµένων του παλιού Portal σε εξωτερικά 

µέσα αποθήκευσης , καθώς και πρόσβαση στο πίνακα ελέγχου της φιλοξενίας 

του παλιού Portal και τον κωδικό εξουσιοδότησης αλλαγής καταχωριστή gr 

ονοµάτων του ονόµατος χώρου dimosvolos.gr. 

 
4.3. Συγκέντρωση πληροφοριών.  

4.3.1. Ο ανάδοχος θα δηµιουργήσει ηλεκτρονικό ερωτηµατολόγιο φόρµα στο internet 

µέσω του οποίας τα εµπλεκόµενα τµήµατα του ∆ήµου θα αποστείλουν 

ηλεκτρονικά πληροφορίες που θα ζητηθούν από τον ανάδοχο.  
4.3.2. Σε συνεργασία αναδόχου και οµάδας εργασίας θα γίνουν συναντήσεις στην 

έδρα του ∆ήµου Βόλου, ώστε να γίνει σαφής προσδιορισµός των ενοτήτων, του 

περιεχοµένου, των αναγκών, και του επανασχεδιασµού του Portal, επιµέρους θα 

προσδιοριστούν οι ενότητες, τα µενού, οι κατηγορίες, τα περιεχόµενα, τα άρθρα 

προς µεταφορά, τα κείµενα προς µετάφραση, και οποιαδήποτε άλλη 

πληροφορία θα χρειαστεί για την εκπονήσει της µελέτης από τον ανάδοχο.  
4.3.3. Συµπληρωµατικό ψηφιακό υλικό video εικόνες κείµενα κλπ που δεν υπάρχουν 

στο παλιό Portal θα παραδοθούν στον ανάδοχο από την οµάδα του ∆ήµου 

αποθηκευµένα σε εξωτερικά αποθηκευτικά µέσα. 
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4.4. ∆ηµιουργίας µελέτης.  
4.4.1. Ο ανάδοχος θα επεξεργαστεί τα δεδοµένα που θα του δοθούν και θα 

εκπονήσει µια µελέτη στην οποία θα περιγράφονται οι ενότητες, τα µενού, οι 

κατηγορίες, τα περιεχόµενα, τα άρθρα προς µεταφορά, τα κείµενα προς 

µετάφραση, η οποία θα αποτελεί το τελικό σχεδιάγραµµά του νέου 

ανασχεδιασµού που θα γίνει στo Portal.  
4.4.2. Ο ανάδοχος θα δηµιουργήσει τουλάχιστον 3 προτάσεις - εικαστικές 

προσεγγίσεις για το Web Interface σε homepage & εσωτερική σελίδα. 

 

4.5. Παρουσίαση προτάσεων για το Web Interface .  
4.5.1. Ο ανάδοχος θα παρουσιάσει τις προτάσεις για το Web Interface -εικαστικές 

προσεγγίσεις σε homepage & εσωτερική σελίδα στον Επικεφαλής Τεχνικό 
Υπεύθυνο του ∆ήµου Βόλου και την οµάδα εργασίας του δήµου. 

 
  

4.6. Παράδοση Παραλαβή µελέτης .  
4.6.1. Ο ανάδοχος θα παραδώσει την έγγραφη µελέτη στην οµάδα του δήµου, η 

οποία θα συνοδεύεται µε συνηµµένη την έγγραφη επιλογή της οµάδας του 
δήµου για το Web Interface σε (homepage & εσωτερική σελίδα).  

4.6.2. Η οµάδα του δήµου θα ελέγξει την µελέτη και θα την παραλάβει από τον 
ανάδοχο συντάσσοντας ένα σχετικό πρακτικό παραλαβής που  θα 
συνυπογράψει µε τον ανάδοχο.  

4.6.3. Η τελική µελέτη υπογεγραµµένη από τον ανάδοχο τον ανάδοχο θα παραδοθεί 

στο δήµο και θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό. 

 
4.7. ∆ηµιουργία Portal µε βάση την παραπάνω Mελέτης Επανασχεδίαση Portal.  

4.7.1. Ο ανάδοχος θα αναπτύξει - δηµιουργήσει το νέο Portal σύµφωνα µε την µελέτη 
επανασχεδίασης του Portal και των προδιαγραφών που συµπεριλαµβάνονται στο παρόν 
κείµενο.  
4.7.2. Ο ανάδοχος θα ενσωµατώσει της προϋπάρχουσες Εφαρµογές και τις 

προϋπάρχουσες ιστοσελίδες κατάλληλα.  
4.7.3. Ο ανάδοχος θα αναπτύξει τις επιµέρους λειτουργίες για τους πολίτες.  
4.7.4. Ο ανάδοχος θα µεταφέρει άρθρα και κατηγορίες από το παλιό Portal στο νέο. 

 
 

4.8. Εκπαίδευση Οµάδας Εργασίας από τον ανάδοχο.  
4.8.1. Ο ανάδοχος θα εκπαιδεύσει την Οµάδας Εργασίας στην έδρα του δήµου για 

την άµεση εισαγωγή στοιχείων και υποστήριξη χρηστών. 

 

4.9. ∆οκιµαστική λειτουργία νέου Portal.  
4.9.1. Ο ανάδοχος µαζί µε την οµάδα εργασίας θα κάνει δοκιµαστική λειτουργία του 

νέου Portal όπου θα γίνει ο απαραίτητος έλεγχος και εκσφαλµάτωση 

(debugging). 

     4.9.2. Οριστική εντολή κατάργησης του παλαιού portal και µετάβαση στο νέο. 
Η οµάδα εργασίας του δήµου αφού έχει ελέγξει πλήρως το νέο Portal σε 
περιβάλλον δοκιµαστικής λειτουργίας σε δοκιµαστικό server του ανάδοχου, θα 
δώσει έγγραφη ενυπόγραφη πρωτοκολληµένη εντολή στον ανάδοχο για την 
ταυτόχρονη κατάργηση του παλαιού Portal και την ενεργοποίηση του νέο Portal. 

 

4.10. Εγκατάσταση παραµετροποίηση φιλοξενίας Portal. 
 

4.10.1. Ο ανάδοχος θα εγκαταστήσει και θα παραµετροποιήσει  το Portal σε (Full 
Managed Web Hosting in Dedicated Server) 

 
4.11. Οριστική παράδοση παραλαβή του νέου Portal. 
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4.11.1. Μετά την πλήρη ενεργοποίηση του  Portal θα παραδοθούν από τον ανάδοχο o 

πηγαίος κώδικας, και οι κωδικοί πρόσβασης ανά χρήστη. 
 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ    ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

 
 

Α/Α 
EΙ∆ΟΣ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  (€) 
ΦΠΑ 24% (€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 

ΜΕ ΦΠΑ  (€) 

 
 

1 

Επανασχεδίαση της 
κεντρικής διαδικτυακής πύλης 
(portal) του ∆ήµου Βόλου 
(dimosvolos.gr) 

12.096,78 2.903,22 15.000,00 

 
 
 

Η  δαπάνη  του ανωτέρου έργου  ανέρχεται  στο ποσό των  15.000,00  € (µε το ΦΠΑ)  και θα  
βαρύνει  τον  ΚΑΕ  70.6266.201 (Συντήρηση και υποστήριξη εφαρµογών προγραµµάτων)  
προϋπολογισµού έτους  2018  του ∆ήµου Βόλου .                                
 
Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να προσκοµίσουν µαζί µε την οικονοµική τους προσφορά : 

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται ότι µέχρι την 

ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους: 

 

� Ότι είναι ενήµεροι ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) σε 

όλους τους οργανισµούς ασφάλισης που υπάγονται. 

� Ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

� ∆εν έχει εκδοθεί εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για ένα από τους 

ακόλουθους λόγους του άρθ. 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 (συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, 

δωροδοκία, απάτη, τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές 

δραστηριότητες, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της 

τροµοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων). Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) 

στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.) 

τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.) τον διευθύνοντα σύµβουλο καθώς 

και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 

Ο Ανάδοχος/οι υποχρεούται να προσκοµίσουν τα πρωτότυπα των παραπάνω δικαιολογητικών στο 

Τµήµα Προµηθειών πριν την απόφαση ανάθεσης. 

 

Οι ενδιαφερόµενοι προµηθευτές καλούνται να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή να αποστείλουν τις 

προσφορές τους στην ∆ιεύθυνση Οικονοµικών του ∆ήµου Βόλου - Τµήµα Προµηθειών, Πλατεία 

Ρήγα Φεραίου, ΤΚ 38333 ΒΟΛΟΣ, έως την Παρασκευή 08/06/2018 και ώρα 13:00µµ., σε κλειστό 

φάκελο, µε τα πλήρη στοιχεία της επωνυµίας του ενδιαφεροµένου και τον τίτλο της πρόσκλησης µε τον 

αριθµό πρωτοκόλλου της. 

 

 

Η Προϊσταµένη 

του Τµήµατος Προµηθειών 

 

 

Αρετή Κεχαΐδου 


