
Αριθµ. Πρωτ.: 18070/ΙΜ/κσ Αθήνα, 27 Μαρτίου 2007  
  
 Π Ρ Ο Σ:  
 Εταιρείες Μέλη του ΣΑΤΕ 
 Έδρες τους 

 
 

Θέµα: «Σχεδιασµός και κατασκευή των ιστοσελίδων των εταιρειών 
µελών του Συνδέσµου» 

 
 
Μετά από απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συνδέσµου ερευνήθηκε το θέµα 

της δυνατότητας σχεδιασµού και κατασκευής µέσω του ΣΑΤΕ, καλής ποιότητας 

ιστοσελίδων και σε χαµηλές τιµές  για τις εταιρείες µέλη του ΣΑΤΕ. 

 

Κατόπιν σχετικής µελέτης προτείνεται ο σχεδιασµός των σελίδων βασισµένος σε δυο 

(2) πρότυπα, ένα πλουσιότερου του άλλου, όπου η κάθε εταιρεία µέλος θα επιλέγει 

αυτό της αρεσκείας της. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η κάθε ιστοσελίδα θα διαφέρει 

εικαστικά από τις υπόλοιπες για να αποφευχθεί το ενδεχόµενο όµοιας εµφάνισης. 

Αυτό θα επιτευχθεί µε την χρήση χρωµατικών παραλλαγών και διαφορετικών 

φωτογραφικών θεµάτων στις κεφαλίδες.  

 

Η δοµή των σελίδων θα είναι περίπου η εξής: 

• Προφίλ (στοιχεία εταιρείας, ιστορικό, στρατηγική, βιογραφικά) 

• Έργα (κατηγορίες, φωτογραφίες, περιγραφή) 

• Νέα (ανακοινώσεις, δελτία τύπου) στο πρότυπο Β’ µόνο 

• Οικονοµικά στοιχεία (ισολογισµοί) 

• Επικοινωνία (στοιχεία επικοινωνίας) 

 

Το κατ’ εκτίµηση κόστος της υλοποίησης του δικτυακού τόπου για κάθε εταιρεία 

µέλος του ΣΑΤΕ θα είναι: 

Σχεδιασµός µε βάση το πρότυπο Α’: 150,00 € (εφάπαξ) 

Σχεδιασµός µε βάση το πρότυπο Β’:  200,00€ (εφάπαξ) 

Κατοχύρωση κύριου ονόµατος στο διαδίκτυο ανά 2 έτη: 45,00 € 

Εξαµηνιαίο κόστος φιλοξενίας & συντήρησης / Επικαιροποίησης προτ. Α’:     35,00 € 

Εξαµηνιαίο κόστος φιλοξενίας & συντήρησης / Επικαιροποίησης προτ. Β’:      50,00 € 
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(Η επικαιροποίηση για το πρότυπο Β’ θα είναι δυνατή να τελεσθεί ανά δίµηνο ενώ 

για το πρότυπο Α’ ανά εξάµηνο.) 

 

Τα µέλη από την πλευρά τους θα είναι υπεύθυνα για το υλικό, το οποίο θα 

προβάλλεται από την ιστοσελίδα τους. Τα στοιχεία που θα δίνονται  από τις εταιρείες 

µέλη στο Σύνδεσµο θα είναι κατ’ αρχήν: 

1. Φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης και ευκρίνειας (των έργων, των µελών του 

∆.Σ, κλπ) 

2. Κείµενα (ιστορικό, περιγραφές έργων, βιογραφικά, κλπ) 

3. Λογότυπο εταιρείας 

4. Ισολογισµοί των δυο τελευταίων ετών 

5. Κείµενα στην αγγλική γλώσσα αντίστοιχα µε τα παραπάνω (προαιρετικά) 

 

Όσες  εταιρείες µέλη ενδιαφέρονται παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν το 

ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας e-mail ή φαξ στο Σύνδεσµο συµπληρώνοντας την 

φόρµα που επισυνάπτεται. 

 

Με τιµή, 
 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ          Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ι. ΣΙΟΥΝΑΣ 
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ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:  

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: E-MAIL: 

   

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ 
ΠΡΟΤΥΠΟ Α’  

 

ΠΡΟΤΥΠΟ Β’  

 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ 

ΕΦΑΠΑΞ: 
150,00 € 200,00 € 

DOMAIN  

NAME / 2 ΕΤΗ 
45,00 € 45,00 € 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ -  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

/ ΕΞΑΜΗΝΟ 

35,00 € 50,00 € 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 50,00 € 70,00 € 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ   

 

* Η επικαιροποίηση για το Πρότυπο Β’ θα είναι δυνατή να τελεσθεί ανά δίµηνο ενώ 

για το Πρότυπο Α’ ανά εξάµηνο. 
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