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Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ                                                             ζρρεσ     21/03/2018 
ΣΜΗΜΑ ΜΙΘΟΔΟΙΑ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΕΩΝ,  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΤΙΑ                                                                      Α.Π.:     1467 
Πλθροφορίεσ : Α. Ευαγγελίδθσ 

Σθλζφωνο     : 23210 49109 
FAX                  : 23210 46556 
Email               : prom@teicm.gr                                                      

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  

 

1. To Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ-147 Α/8-8-16-Γηνξζ.θαικ. ηα ΦΔΚ-200 Α/24-10-16 θαη ΦΔΚ-

206 Α/3-11-16) : Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή 

ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ), 

2. Σελ αξηζκ.202/21/29-5-2017 απφθαζε πλέιεπζεο ηνπ ΣΔΗ ΚΜ κε ζέκα «Σξνπνπνίεζε 

ηεο αξηζκ.200/20/23-5-2017 πξνεγνχκελεο απφθαζεο ηεο πλέιεπζεο κε ζέκα 

«Σξνπνπνίεζε ηεο πγθξφηεζεο ηεο πλέιεπζεο ηνπ ΣΔΗ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο». 

3. Σηο  δηαηάμεηο  ηνπ  άξζξνπ  118 «Απεπζείαο αλάζεζε» ηνπ Ν. 4412/2016, 

4. Σα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 84 ηνπ Ν.4485/17 (ΦΔΚ 114 Α/04-08-2017) «Οξγάλσζε 

θαη ιεηηνπξγία ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, ξπζκίζεηο γηα ηελ έξεπλα θαη άιιεο 

δηαηάμεηο»,  

5. Σα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 107 ηνπ Ν.4497/17 (ΦΔΚ 171 Α/13-11-2017): Άζθεζε 

ππαίζξησλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, εθζπγρξνληζκφο ηεο επηκειεηεξηαθήο λνκνζεζίαο 

θαη άιιεο δηαηάμεηο, 

6. ηελ Y.A. 209650/Ε1/30-11-2017 (ΦΔΚ 642/Τ.Ο.Γ.Γ./4-12-2017) κε ηελ νπνία 

δηαπηζηψλεηαη ε εθινγή ηνπ θ. Γ. Υαζάπε σο Πξχηαλε ηνπ Ηδξχκαηνο, 

7. ηελ αξηζκ. πξση. 4531/7.12.2017 (ΑΓΑ: 7Η5Γ469143-ΦΜΑ) Απφθαζε ηνπ Πξχηαλε ηνπ 

ΣΔΗ ΚΜ, Καζεγεηή Γεκεηξίνπ Υαζάπε, κε ζέκα: “Καζνξηζκφο ηνκέσλ επζχλεο – 

αξκνδηνηήησλ ησλ Αληηπξπηάλεσλ ηνπ Σ.Δ.Η. ΚΜ-εηξά αλαπιήξσζεο ηνπ Πξχηαλε ηνπ 

ΣΔΗ ΚΜ”, ε νπνία δεκνζηεχζεθε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο (Αξ. Φχιινπ 

4431/η.Β΄/15.12.2017), 

8. Σε δηφξζσζε ζθάικαηνο ζηελ αξηζκ.4531/7.12.2017 απφθαζε ηνπ Πξχηαλε ηνπ 

Σερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, πνπ δεκνζηεχζεθε ζην 

ΦΔΚ 4431/η.Β’/15.12.2017 

9. Σν Αίηεκα Παξνρήο Τπεξεζηψλ (αξηζ. Πξση.  1315/15-03-2018) 

10. Σελ πξφηαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο κε Α/Α 179/15-03-2018 ζε βάξνο ηνπ ηαθηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ηδξχκαηνο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018, ΚΑΔ 04.0426 . 

  Καιεί ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο λα ππνβάινπλ πξνζθνξά γηα ηελ παξνρή ηεο Τπεξεζίαο   

γηα ηελ   «Αλαβάζκηζε ηεο θεληξηθήο ηζηνζειίδαο ηνπ Σκήκαηνο Μεραλνιόγσλ 

Μεραληθώλ Σ.Δ., ΣΔΦ / ΣΔΙ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο» ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ρηιίσλ 

εθαηφλ πελήληα ηξηψλ επξψ θαη είθνζη ιεπηψλ (1.153,20),  θαζαξνχ πνζνχ 930€ + 223,20€ 

(24% ΦΠΑ ) =1.153,20 

Κξηηήξην θαηαθύξσζεο: ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη 

ηηκήο. 
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Η ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ κα γίνει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 118 «Απευκείασ ανάκεςθ» 

του Ν. 4412/2016. 

Αληηθείκελν Παξνρήο Τπεξεζίαο – Πεξηγξαθή:  

 

α/α Περιγραφή 
 

CPV 

1 Αλαβάζκηζε ηεο ηνπνζεζίαο παγθφζκηνπ ηζηνχ ηνπ Σκήκαηνο 

Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ Σ.Δ., ηνπ ΣΔΗ Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο. 

72413000-8 

2 Σερληθή ππνζηήξημε θαη ελεκέξσζε επί ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο 

ηζηνζειίδαο ηνπ Σκήκαηνο 
72261000-2 

 

 Πεξηγξαθή ηεο παξνρήο ππεξεζίαο (όξσλ θαη ππνρξεώζεσλ απηήο): 

 

 

 

 

1 

 

Γεληθέο πξνδηαγξαθέο:  

-       Ζ ηζηνζειίδα λα θαηαζθεπαζηεί ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία ηερλνινγία αηρκήο, 

δηαηεξψληαο εχρξεζην θαη ιεηηνπξγηθφ πεξηβάιινλ πεξηήγεζεο, θαη εχθνιε πινήγεζε γηα 

ηνλ εθάζηνηε επηζθέπηε. Γηα παξάδεηγκα: 

-       ειίδα «Τπφ θαηαζθεπή» θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο/αλαβάζκηζεο. 

-       ηνηρεία θαη θφξκα επηθνηλσλίαο κε ράξηε. 

-       ηαηηζηηθά επηζθεςηκφηεηαο ζηνλ πίλαθα δηαρείξηζεο ηεο ηζηνζειίδαο. 

-       Γπλαηφηεηα πξνβνιήο ηεο ηζηνζειίδαο ζε θάζε κέγεζνο νζφλεο, θνξεηψλ ζπζθεπψλ 

θαη κε (responsive technique). Δπηπιένλ: 

-       Δηθαζηηθφο ζρεδηαζκφο κε βάζε ηηο αλάγθεο & πξνηηκήζεηο ηνπ Σκήκαηνο. 

-       Γπλαηφηεηα εζσηεξηθήο αλαδήηεζεο. 

-       Άλεπ πεξηνξηζκνχ αξηζκφο ππνζέιηδσλ θαη θσηνγξαθηψλ. 

Δπηπιένλ ραξαθηεξηζηηθά ηζηνζειίδαο:  
-       Κηλνχκελεο εηθφλεο, κε δπλαηφηεηα αλαπξνζαξκνγήο απηψλ αλάινγα κε ην κέγεζνο 

ηεο νζφλεο ηνπ επηζθέπηε. 

-       Responsive photo-gallery. 

-       Δμεηδηθεπκέλε αξρηθή ζειίδα (landing page) 

-       Γπλαηφηεηα πνιπγισζζηθήο επηθνηλσλίαο ρσξίο πεξηνξηζκνχο. 

-       Γπλαηφηεηα αιιειεπίδξαζεο κε δεκνθηιή κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο. 

ύζηεκα πξνζηαζίαο:  

ηε δηάζεζε ηνπ Σκήκαηνο πξέπεη λα βξίζθνληαη ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο ηφζν ηεο ηζηνζειίδαο 

φζν θαη ηνπ Server. 

πγθεθξηκέλα: 

-       Πξνζηαζία ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. 

-       Γηαθνξεηηθή ζειίδα ζχλδεζεο ρξήζηε. 

-       Υξήζε Captcha. 

-       Πξνζηαζία απφ SQL injection, brute force, spam comments. 

-       Πξνζηαζία ηεο θπζηθήο παξνπζίαο ησλ αξρείσλ ηεο ηζηνζειίδαο. 

-       Γπλαηφηεηα δηαρείξηζεο IP black-list. 

-       Πξνζηαζία απφ αδπλακίεο ping-back, XMLRPC, 404 detection, fake G-bots  

-       Υξήζε Firewall 6
εο

 γεληάο. 

-       Γπλαηφηεηα who is looking up απεπζείαο απφ ην panel ηεο ηζηνζειίδαο. 

SEO θαη θηιηθόηεηα σο πξνο ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο 

Καηάιιειεο θαηαρσξήζεηο επεμεξγαζκέλσλ θεηκέλσλ, ηνλίδνληαο ιέμεηο θιεηδηά, κε ζθνπφ ηε 

ζπκβαηφηεηα & ηαμηλφκεζε ηφζν ηνπ πεξηερνκέλνπ φζν θαη ηεο ηζηνζειίδαο απηήο θαζαπηήο ζε 
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πςειφηεξε ζέζε θαηάηαμεο ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο. 

Βειηηζηνπνίεζε θσηνγξαθηθνύ πιηθνύ 

Παξνρή ππεξεζίαο επεμεξγαζίαο θαη βειηηζηνπνίεζεο ηεο κεγάιεο πνζφηεηαο θσηνγξαθηθνχ θαη 

θηλεκαηνγξαθηθνχ πιηθνχ ηνπ Σκήκαηνο. 

Ο ζθνπφο ηεο ππεξεζίαο είλαη ην ελ ιφγσ πιηθφ λα πξνβάιιεηαη άκεζα, ζε κηθξφ ρξνληθφ 

δηάζηεκα, επλνψληαο ηε ζπλνιηθή απφθξηζε ηεο ηζηνζειίδαο, ηδίσο ζε θνξεηέο ζπζθεπέο κε 

πεξηνξηζκέλν bandwidth. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ζεηηθά ηελ θαηάηαμε ηεο 

ηζηνζειίδαο ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο. 

Μεηέπεηηα ηερληθή ππνζηήξημε / δηαζεζηκόηεηα ζπλεξγάηε 
Λφγσ ηεο κε εμνηθείσζεο ηνπ Πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο κε ηηο ηερλνινγίεο αηρκήο, θαη γηα 

δηάζηεκα ηξηψλ κελψλ κεηά ηελ αλσηέξσ παξνρή ππεξεζηψλ, ν αλάδνρνο θαιείηαη λα παξέρεη 

ηερληθή ππνζηήξημε θαη ελεκέξσζε επί ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Σκήκαηνο (φπσο, 

π.ρ., αλάξηεζε αλαθνηλψζεσλ), ζέηνληαο ηνλ εαπηφ ηνπ ζε δηαζεζηκφηεηα ηφζν εληφο σξαξίνπ 

αγνξάο φζν θαη εθηφο. ’ απηφ ην πιαίζην, ε παξνπζία ηνπ αλαδφρνπ ζην ρψξν ηνπ ΣΔΗ, γηα 

ζπλεξγαζία κε ηε Γξακκαηεία θαη ηα Μέιε ΔΠ ηνπ Σκήκαηνο, κία εκέξα θάζε κήλα θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ έηνπο πνπ έπεηαη ηεο ζπκβαιιφκελεο παξνρήο ππεξεζηψλ, ζεσξείηαη εθ ησλ νπθ 

άλεπ. 

Σόπνο παξνρήο ππεξεζίαο Σκήκα Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ  
Υξφλνο εθηέιεζεο ππεξεζηψλ αλαβάζκηζεο ηεο ηνπνζεζίαο παγθφζκηνπ ηζηνχ ηνπ Σκήκαηνο:   

Σξηάληα (30) εκέξεο. 

Γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην αληηθείκελν ηεο παξνχζεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο 

πξνζθνξάο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηνλ θν Κιετδε Κσλζηαληίλν 

2321049122 (email: kleidis@teicm.gr ).  

 

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο παξνρήο ππεξεζίαο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην 

δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο 

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δίθαην, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην 

Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016 

 

 Φάθεινο Πξνζθνξάο 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο ζην Σκήκα Γηνηθεηηθήο 

Μέξηκλαο θαη Πξσηνθφιινπ ηνπ Σ.Δ.Η. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (Σέξκα Μαγλεζίαο, έξξεο),  

κέρξη θαη ηελ Σεηάξηε 28.03.2018  θαη ώξα 10:00 πκ. κε ηελ έλδεημε: 

 
 

«ΣΟΗΥΔΗΑ  ΣΟΤ  ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ» 

(Πιήξεο Δπσλπκία,  Σαρπδξνκηθή Γηεχζπλζε,  ηειέθσλν, fax, δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ 
ηαρπδξνκείνπ ) 

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η  Π Ρ Ο  Φ Ο Ρ Α  
Γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνρήο ππεξεζίαο   γηα ηελ   «Αλαβάζκηζε ηεο θεληξηθήο ηζηνζειίδαο 
ηνπ Σκήκαηνο Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ Σ.Δ., ΣΔΦ / ΣΔΙ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο» 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ: Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα (Σ.Δ.Η.)  Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΚΑΣΑΘΔΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ: Σεηάξηε 28.03.2018 

θαη ψξα 10:00 κκ.  

Να κελ αλνηρηεί από ηελ ηαρπδξνκηθή ππεξεζία ή ην πξσηόθνιιν 

Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 

Οηθνλνκηθή πξνζθνξά απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή. 
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Σνλ αλάδνρν πνπ ζα πξνθχςεη βαξχλεη θάζε λφκηκε θξάηεζε. 

 

 

Ο Αληηπξύηαλεο Οηθνλνκηθώλ,  Πξνγξακκαηηζκνύ 

θαη Αλάπηπμεο 

            ΣΟΤ Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 
 

 

Μωυσιάδης Αναστάσιος 

Καθηγητής 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εσωτ. Διανομή: 

 psavvas@teicm.gr, για ανάρτθςθ ςτο site του Σ.Ε.Ι. Κεντρικισ Μακεδονίασ 

 Τπεφκυνθ Προδιαγραφών  Δθμιτριοσ Κλείδθσ Κωνςταντίνοσ  τθλ. 2321049122 email:   
kleidis@teicm.gr 

 Σμιμα Μιςκοδοςίασ, Αποηθμιώςεων, Προμθκειών και Περιουςίασ 
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