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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΘΕΜΑ : “ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ OXE ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 
ΓΙΑ ΑΓΩΝΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
ΚΡΗΤΗΣ 21-26 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 ,ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 8.500 € πλέον Φ.Π.Α. 24%. 
(CPV 72212224-5  «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ») 
  

Η ΟΧΕ ενδιαφέρεται για την παροχή υπηρεσιών κατασκευής ιστοσελίδας ΟΧΕ και 
ιστοσελίδας για αγώνες Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ανδρών-Γυναικών Παραλίας 21-
26 Ιουνίου 2022 στο Ηράκλειο Κρήτης εκτιμώμενης αξίας 8.500€ πλέον Φ.Π.Α. 
24%,όπως αυτές περιγράφονται στη μελέτη που έχει συνταχθεί και επισυνάπτεται της 
παρούσας Πρόσκλησης.  

Η παραπάνω προμήθεια θα εκτελεσθεί με την διαδικασία τη απευθείας Ανάθεσης 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 και του τροποποιημένου άρθρου 120 του 
ν. 4412/16 όπως ισχύει  από 01/06/2021. 

 Για τον λόγο αυτό αποστέλλει Πρόσκληση στην παρακάτω εταιρεία «Δαμασκηνός 
Ν. - Δαμασκηνός Δ. Ε.Ε.» με ΑΦΜ 998871176 ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ που 
εδρεύει στο Μαρούσι, οδός Ροδοδάφνης 57, Τ.Κ 15125 

Η δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίζεται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 8.500€ 
πλέον Φ.Π.Α. 24%. 

Η εταιρεία υποχρεούται, εφόσον ενδιαφέρεται να καταθέσει την προσφορά της σε 
κλειστό φάκελο, στο πρωτόκολλο της ΟΧΕ μέχρι την Παρασκευή 10/06/2022 και ώρα 
10:00 π.μ . 

Η αποσφράγιση της προσφοράς θα διεξαχθεί την Τρίτη 14/06/2021 και ώρα 10:00 
π.μ στα γραφεία της ΟΧΕ .  

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει από τον Τακτικό Προϋπολογισμό της ΟΧΕ έτους 
2022 . 

Ο προσφέρων θα πρέπει μαζί με την προσφορά του, να καταθέσει Φορολογική και 
Ασφαλιστική ενημερότητα σε κλειστό φάκελο .  

                                   ΕΚ ΤΗΣ ΟΧΕ  



 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ 

ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ OXE ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 
ΓΙΑ ΑΓΩΝΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ-
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 21-26 
ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΤΟΣ 2022 

 
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ : 
 

 
 Σύγχρονο layout σε bootstrap τεχνολογία (responsive σε mobile & tablet) 

 Εξατομικευμένο γραφικό θέμα 

 Δυναμική διαχείριση περιεχομένου 

 Ελληνική γλώσσα (και δυνατότητα προσθήκης όσων άλλων επιθυμείτε) 

 Click to call actions 

 Αποδοχή cookies 

 Εγγραφή στο newsletter 

 Social Media icons & integration 

 Photo galleries 

 Βελτιστοποίηση για τις μηχανές αναζήτησης 

 Εμφάνιση page errors 
 
 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ:  

H ιστοσελίδα, θα πρέπει να είναι συμβατή με τους δημοφιλέστερους φυλλομετρητές (Chrome, Firefox, Internet 
Explorer, Opera κλπ), θα ακολουθούν τα πρότυπα του W3C και θα είναι HTML5 valid και CSS Valid. 

 



 
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ( WEB HOSTING):  
 
Το web hosting πραγματοποιείται σε υψηλής διαθεσιμότητας και ταχύτητας servers δικού μας Data Center. 

 

 
        ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ:  

 Ενημερώσεις όλων των κύριων και δευτερευόντων εφαρμογών και modules του   συστήματος 

 Ενημερώσεις των ιστοσελίδων ώστε να είναι συμβατές με τις νέες εκδόσεις των φυλλομετρητών. 

 Ανταπόκριση σε περίπτωση προβλήματος λειτουργίας των ιστοσελίδων (υποστήριξη μέσω e-mail και 

τηλεφώνου) 

 Άμεση υλοποίηση αλλαγών 
 

          ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ : 

 HTML 5, 

 Java, 

 Ajax, 

 mySQL, 

 Bootstrap, 

 Php 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (CONTENT MANAGEMENT SYSTEM) :  

Η ιστοσελίεδα θα πρέπει να μπορεί να έχει πρόσβαση σε διάφορες γλώσσες. 

Digital Marketing Υπηρεσίες : 

 Προγραμματισμός ετήσιου Digital marketing Plan. 

 Διαχείριση και παρακολούθηση social media παρουσίας με στόχο την δημιουργία  την ισχυροποίηση του brand

name. 

 Διαμόρφωση ενεργειών και παρακολούθηση των ενεργειών που βρίσκονται σε  εξέλιξη. 

 Προσαρμογή – αλλαγή στρατηγικής, μέσων και περιεχομένου ανάλογα με το      feedback και τις αντιδράσεις 

του κοινού σας στις on line καμπάνιες. 



 Δημιουργία νέων καμπανιών βάσει των reports και των αποτελεσμάτων των ενεργειών που υλοποιήθηκαν.

 Δημιουργικές προτάσεις και ιδέες για την επίτευξη των στόχων της επικοινωνιακής 

στρατηγικής, βασισμένες σε εργαλεία marketing. 

 

 
 ΤΙΜΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΓΕΝΙΚΟ   ΣΥΝΟΛΙΚΟ  ΠΟΣΟ ΠΡΟ   ΦΠΑ 8.500€  

ΦΠΑ  24% 2.040€  

ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΙΚΟ 10.540€  

 
Σημειώσεις :  Διάρκεια εκδηλώσεων από 21-26 Ιουνίου Ηράκλειο Κρήτης  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


