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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για απευθείας ανάθεση του έργου:

«Δημιουργία διαδικτυακού τόπου
για τις ανάγκες του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Εμμανουήλ Παπά

Ο  Εκπολιτιστικός  Σύλλογος  Εμμανουήλ Παπά 

1. Την απόφαση ένταξης Πράξεων στο Τοπ. Πρόγρ
ΟΠΣΑΑ 0011306443 

2. Τις ανάγκες του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Εμμανουήλ Παπά

 

Ανακοινώνει ότι 

Προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσ

Ενδιαφέροντος, και προκειμένου να καλυφθούν οι απαιτήσεις επιλεξιμότητας της σχετικής

 

Περιγραφή του έργου 

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η δημιουργία διαδικτυακού τόπου του συλλόγου, βασισμένο στις αρχές 

της προσβασιμότητας για όλους, που θα αποτελεί περίπτωση ενός μη

περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ο χρήστης θα μπορεί εύκολα να περιηγηθεί. 

Η ιστοσελίδα, έχει σκοπό να προβάλει τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις του συλλόγου και τα 

πολιτιστικά νέα της περιοχής στους κατοίκους του χωριού. 
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Σέρρες, 20 

            ΠΡΟΣ: Οικονομικούς φορείς

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για απευθείας ανάθεση του έργου: 
 

Δημιουργία διαδικτυακού τόπου»  
ς ανάγκες του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Εμμανουήλ Παπά

 
Εμμανουήλ Παπά έχοντας υπόψη: 

Πράξεων στο Τοπ. Πρόγρ. LEADER / CLLD Ν. Σερρών

του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Εμμανουήλ Παπά 

Προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης κατόπιν Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος, και προκειμένου να καλυφθούν οι απαιτήσεις επιλεξιμότητας της σχετικής

δημιουργία διαδικτυακού τόπου του συλλόγου, βασισμένο στις αρχές 

σιμότητας για όλους, που θα αποτελεί περίπτωση ενός μη-

περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ο χρήστης θα μπορεί εύκολα να περιηγηθεί.  

Η ιστοσελίδα, έχει σκοπό να προβάλει τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις του συλλόγου και τα 

της περιοχής στους κατοίκους του χωριού.  

 Απριλίου 2021 

Οικονομικούς φορείς 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ς ανάγκες του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Εμμανουήλ Παπά 

Ν. Σερρών, με κωδικό 

ης κατόπιν Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος, και προκειμένου να καλυφθούν οι απαιτήσεις επιλεξιμότητας της σχετικής Δαπάνης. 

δημιουργία διαδικτυακού τόπου του συλλόγου, βασισμένο στις αρχές 

-χαοτικού διαδικτυακού 

Η ιστοσελίδα, έχει σκοπό να προβάλει τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις του συλλόγου και τα 
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Ο διαδικτυακός τόπος, θα συνάδει με το πρότυπο WCAG , Web Content Accessibility Guidelines, ώστε 

να διευκολύνει την πρόσβαση σε ανθρώπους με ειδικές ανάγκες, σύμφωνα με τα κάτωθι 

χαρακτηριστικά :  

1. Θα πρέπει να εμφανίζονται στην αρχική σελίδα :  

 Το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την αναφορά στο Ταμείο (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης) και το σύνθημα: «Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές».  

 Η ελληνική σημαία με την αναγραφή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.  

 Το λογότυπο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.  

 Το λογότυπο του LEADER 

 Το λογότυπο του ΕΣΠΑ 

 

2. Κάτω από τα λογότυπα θα πρέπει να αναφέρεται η φράση «Με τη συγχρηματοδότηση της 

Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης», με την παρακάτω σειρά.  

 

 

 

3. Επίσης, στην αρχική σελίδα θα πρέπει να έχει προβλεφθεί χώρος για υπερσυνδέσμους που να 

παραπέμπουν στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 

(http://www.agrotikianaptixi.gr/el), στο δικτυακό τόπο της Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής 

Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (https://ec.europa.eu/agriculture/index_el), και 

προαιρετικά στο δικτυακό τόπο του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου (https://ead.gr/).  

 

4. Θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του 

Ιστού έκδοση 2.0 σε επίπεδο προσβασιμότητας τουλάχιστον «ΑΑ» (WCAG 2.0 Level AΑ). 

Συγκεκριμένα, απαιτούνται εκτυπώσεις (Αναφορές) με θετικά αποτελέσματα περί τήρησης 

προδιαγραφών ΑΜΕΑ, από τα εργαλεία ελέγχου όπως αυτά περιγράφονται από τον οργανισμό 

W3C(http://www.w3.org/WAI/eval/preliminary.html) τα οποία αφορούν ελέγχους σχετικά με 

HTML & WCAG 2.0 AA. Tα εργαλεία που προτείνονται είναι 2 : 
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 Για το HTML το W3C Html Validator (http://validator.w3.org/) 

 Για το WCAG 2.0 AA είτε το Web Accessibility Evaluation Tool (http://wave.webaim.org/), 

είτε το Web Accessibility Checker (www.achecker.ca) 

 

5. Όλα τα λογότυπα, είναι αναρτημένα στο δικτυακό τόπου του ΠΑΑ 

http://www.agrotikianaptixi.gr/el/logos.  

 

Κριτήριο κατακύρωσης 

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει  

τιμής σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που θέτει η παρούσα πρόσκληση. 

 

Διάρκεια 

Το υπό προμήθεια είδος θα παραδοθεί εντός 120 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία 

υπογραφής της Σύμβασης προμήθειας και μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης. 

 

Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των Επτακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα 

λεπτών (725,80 €) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Υπέρβαση του ποσού αυτού δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. 

Το κόστος περιλαμβάνει την δημιουργία διαδικτυακού τόπου του συλλόγου, σύμφωνα τις ανωτέρω 

τεχνικές προδιαγραφές. 

 
Παρατηρήσεις  

Ο προσφέρων δηλώνει τη συμμόρφωσή του στις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και των 

λοιπών απαιτήσεων του παρόντος. 

Στο πακέτο της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνεται η υπηρεσία υποστήριξης (αναβάθμιση, 

συμβατότητα, προσπελασιμότητα και δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας) της ιστοσελίδας για 

τουλάχιστον 5 χρόνια. 

Στο πακέτο της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνεται η εκπαίδευση ενός τουλάχιστον μέλους του 

συλλόγου καθώς και η δυνατότητα για τηλεφωνική υποστήριξη για 90 μέρες. 
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Τρόπος Πληρωμής 

Η Πληρωμή της αμοιβής θα γίνεται στο 100% της συμβατικής αξίας μετά την έκδοση του σχετικού 

τιμολογίου και την οριστική παραλαβή της προμήθειας από την αρμόδια Επιτροπή του Συλλόγου και 

την απαραίτητη προσκόμιση όλων των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες 

διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής. 

 
Γενικές πληροφορίες 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν σχετική προσφορά, σε κλειστό φάκελο, όπου θα 

αναγράφεται ευκρινώς η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα, ο τίτλος του έργου και τα στοιχεία 

του αποστολέα. 

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους αυτοπροσώπως, ή με ταχυδρομική 

αποστολή με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά (courier), μέχρι τις 5/5/2021 ημέρα Τετάρτη στα 

γραφεία του Συλλόγου.  

Αποδεκτές είναι οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα στην προαναφερθείσα υπηρεσία, μέχρι την 

ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών. 

Οι προσφορές προκειμένου να γίνουν αποδεκτές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και 

σύμφωνα µε τα αναφερόμενα στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Για περαιτέρω 

πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με email στο demat@otenet.gr  ή 

τηλεφωνικά στο τηλ. 6972444396 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Για τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Εμμανουήλ Παπά 

Εύα Πιένκος -Ματάκου  

Πρόεδρος
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