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(ΣΟΜΕΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ) 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ        
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΤΠΗΡΕΙΩΝ     
ΣΜΗΜΑ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΕΝΙΧΤΕΩΝ,   
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ 
Σαχ. δ/νςη: Διοικθτιριο, 54123, Θεςςαλονίκθ 
Πληροφορίεσ: Ν. Κυματισ 
Σηλ: 2310 379046 
Fax:  2310 285250 
E-MAIL: symvaseis@mathra.gr                                                   

 
ΘΕΜΑ : Πρόςκληςη υποβολήσ προςφοράσ για την παροχή υπηρεςιών καταςκευήσ διαδικτυακοφ 

ιςτοτόπου. 

1. Σο Τπουργείο Εςωτερικϊν (Σομζασ Μακεδονίασ και Θράκθσ) ςυμμετζχει ωσ Εταίροσ ςτο 

εγκεκριμζνο ςυγχρθματοδοτοφμενο ζργο με τίτλο: «Ολοκλιρωςθ των ιςτορικϊν και αρχαιολογικϊν 

πόρων διαςυνοριακισ ςπουδαιότθτασ Βουλγαρίασ και Ελλάδασ ςε ζναν βιϊςιμο κεματικό 

τουριςτικό προοριςμό» (Integrating Bulgaria – Greece cross-border significance historical and 

archeological assets into one sustainable thematic tourist destination)» και ακρωνφμιο: 

«BORDERLESS CULTURE», ςτο πλαίςιο του Προγράμματοσ Διαςυνοριακισ υνεργαςίασ “Ελλάδα-

Βουλγαρία 2014-2020” 

2. το πλαίςιο του ωσ άνω ςυγχρθματοδοτοφμενου ζργου το Τπουργείο προτίκεται να 

προβεί ςτθν απευκείασ ανάκεςθ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν καταςκευισ διαδικτυακοφ ιςτοτόπου. Ο 

ανάδοχοσ κα αναλάβει τθ δθμιουργία (φιλοξενία, ςχεδιαςμό, υλοποίθςθ) και λειτουργία του 

διαδικτυακοφ ιςτοτόπου που ζχει ωσ κφριο κζμα τθν προβολι του ζργου όπωσ επίςθσ και τθ 

δθμιουργία ςελίδων προβολισ του ζργου ςε δθμοφιλι social media (Facebook, youtube και 

Instagram). Ο διαδικτυακόσ ιςτότοποσ κα πρζπει να ικανοποιεί πλιρωσ τισ προδιαγραφζσ που 

αναφζρονται ςτον οδθγό δθμοςιότθτασ του προγράμματοσ Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ υνεργαςίασ 

«Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020».  

 Οι αναλυτικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ των ηθτοφμενων υπθρεςιϊν καταςκευισ 

διαδικτυακοφ ιςτοτόπου παρατίκενται κατωτζρω ςτο Παράρτθμα Ι.  

 

Θεςςαλονίκη,  17-7-2018 
Αρ. Πρωτ: 3203           
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 Αρμόδια υπθρεςία για τθν παροχι πλθροφοριϊν αναφορικά με τισ εν λόγω τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ είναι το Σμιμα υγχρθματοδοτοφμενων Προγραμμάτων και Περιφερειακισ 

Ανάπτυξθσ τθσ Διεφκυνςθσ Διεκνϊν χζςεων και Περιφερειακισ Πολιτικισ.  

Σθλ.:  2310 379 -146.  

Αρμόδια υπθρεςία για τθν παροχι λοιπϊν πλθροφοριϊν και για το ςυντονιςμό τθσ 

διαδικαςίασ είναι το Σμιμα Κρατικϊν Ενιςχφςεων, Προμθκειϊν και Διαχείριςθσ Τλικοφ τθσ 

Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν. 

Σθλ: 2310 379 -229/ -046.  

3. Κατόπιν τοφτου καλείςτε να υποβάλλετε τθν προςφορά ςασ ςτο Γραφείο 210 του 2ου 

ορόφου του Τπουργείου (ΔΙΟΙΚΗΣΗΡΙΟ, ΣΚ 54123, Θεςςαλονίκθ) ςτο Σμιμα Ηλεκτρονικισ 

Διακυβζρνθςθσ και Γραμματείασ, αναγράφοντασ ςτο φάκελο «Τπόψθ ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΡΑΣΙΚΩΝ 

ΕΝΙΧΤΕΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ» ι θλεκτρονικά ςτο symvaseis@mathra.gr 

Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ ορίηεται θ 27η Ιουλίου 2018 και ϊρα 14:30 μ.μ. Προςφορά που 

κατατίκεται εκπρόκεςμα δεν γίνεται δεκτι. Η προςφορά πρζπει να είναι ζγγραφθ και 

υπογεγραμμζνθ από τον νόμιμο εκπρόςωπο του υποψθφίου ανάδοχου. 

τον φάκελο προςφοράσ υποχρεωτικά πρζπει να ςυμπεριλθφκοφν:  

Α) Οικονομικι προςφορά για τθν προμικεια των ανωτζρω ειδϊν θ οποία δεν κα υπερβαίνει επί 

ποινι αποκλειςμοφ το ποςό των πζντε χιλιάδων Ευρώ (5.000,00€) ςυμπεριλαμβανομζνου 

Φ.Π.Α., που αποτελεί τον ενδεικτικό προχπολογιςμό τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Β) Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, από το οποίο να αποδεικνφεται ότι δεν υφίςταται εισ βάροσ 

του τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ λόγουσ που περιγράφονται ςτθν 

παρ. 1 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016. Σθμειώνεται ότι θ Υπθρεςία μασ δφναται πλζον να 

αναηθτιςει αυτεπάγγελτα το/α ανωτζρω απόςπαςμα/τα ποινικοφ μθτρώου. Εφόςον το 

επικυμείτε παρακαλοφμε να μασ το γνωςτοποιιςετε με e-mail ςτο symvaseis@mathra.gr 

αποςτζλλοντασ αντίγραφα δελτίου ταυτότθτασ για τα προσ προςκόμιςθ υπόχρεα πρόςωπα. 

Τπόχρεοι ςτθν προςκόμιςθ του ωσ άνω αποςπάςματοσ ποινικοφ μθτρϊου είναι: 

- Φυςικά πρόςωπα 

- Διαχειριςτζσ Ε.Π.Ε., ΙΚΕ, Ο.Ε. και Ε.Ε. 

- Διευκφνων φμβουλοσ και όλα τα μζλθ του Δ.. τθσ Α.Ε. 

- ε κάκε άλλθ περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου, οι διαχειριςτζσ και νόμιμοι εκπρόςωποί του. 

mailto:symvaseis@mathra.gr
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Γ)  Πιςτοποιθτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ. 

Δ)  Πιςτοποιθτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ. 

Ε) Απαραίτθτα νομιμοποιθτικά ζγγραφα (καταςτατικό, ΦΕΚ, ΓΕΜΗ κλπ), ϊςτε να προκφπτει ο 

διαχειριςτισ του νομικοφ προςϊπου, τα μζλθ του Δ.. κλπ, όταν πρόκειται για νομικά πρόςωπα.  

Σ) Ακριβζσ χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ των εργαςιϊν του υποψιφιου αναδόχου. 

Ζ) Κατάλογο εξειδικευμζνου προςωπικοφ του  υποψιφιου αναδόχου που κα απαςχολθκεί με το 

υπό ανάκεςθ ζργο. 

            4. Κριτιριο ανάκεςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 

αποκλειςτικά βάςει τιμισ. 

Η πλθρωμι κα βαρφνει τισ πιςτϊςεισ τθσ ΑΕ 239/6 Ενάρικμοσ 2018Ε23960000 του Προγράμματοσ 

Δθμοςίων Επενδφςεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ  οικονομικοφ ζτουσ 2018. 

Η αμοιβι κα καταβάλλεται μετά τθν ζκδοςθ των αντίςτοιχων τιμολογίων ςφμφωνα με τουσ 

όρουσ που κα ςυμπεριλθφκοφν ςτθ ςφμβαςθ που κα υπογραφεί και αμζςωσ μετά τθν ολοκλιρωςθ 

τθσ διοικθτικισ διαδικαςίασ που προβλζπεται.  

Η παροφςα να αναρτθκεί ςτον ιςτότοπο του Τπουργείου www.mathra.gr για επτά εργάςιμεσ 

θμζρεσ. 

 
                                                         Η ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ 

                                                     

        

                ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ - ΣΑΡΟΤΧΑ 

 
Εςωτερική Διανομή: 

1. Γραφείο Τφυπουργοφ 
2. Γενικι Διεφκυνςθ 
3. Σμιμα υγχρθματοδοτοφμενων Προγραμμάτων και Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ 
4. Σμιμα Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (για τθν ανάρτθςθ)   

 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
Η Προϊςταμζνθ του Σμιματοσ Γραμματείασ 

του Τπουργείου Εςωτερικϊν 
(Σομζασ Μακεδονίασ και Θράκθσ) 

κ.α.α. 
Αθανασία Φορτοτήρα 

http://www.mathra.gr/
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 
 

ΣΕΤΧΟ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗ ΠΑΡΟΤΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ, ΑΠΟΣΕΛΟΤΝ ΜΕΡΟ ΚΑΙ 
ΕΝΙΑΙΟ ΟΛΟ 

 
Προμήθεια / καταςκευή διαδικτυακοφ ιςτότοπου για το ζργο με ακρωνφμιο BORDERLESS 

CULTURE» 

 

 1. υνοπτική Περιγραφή τησ Ανάγκησ και Σεκμηρίωςη κοπιμότητασ 

Σο Τπουργείο Εςωτερικϊν (Σομζασ Μακεδονίασ και Θράκθσ) ςυμμετζχει ωσ Εταίροσ ςτο 
εγκεκριμζνο ςυγχρθματοδοτοφμενο ζργο με τίτλο: «Ολοκλιρωςθ των ιςτορικϊν και αρχαιολογικϊν 
πόρων διαςυνοριακισ ςπουδαιότθτασ Βουλγαρίασ και Ελλάδασ ςε ζναν βιϊςιμο κεματικό 
τουριςτικό προοριςμό» (Integrating Bulgaria – Greece cross-border significance historical and 
archeological assets into one sustainable thematic tourist destination)» και ακρωνφμιο: 
«BORDERLESS CULTURE», ςτο πλαίςιο του Προγράμματοσ Διαςυνοριακισ υνεργαςίασ “Ελλάδα-
Βουλγαρία 2014-2020”, Άξονασ Προτεραιότθτασ 2: Μία Βιϊςιμθ και Προςαρμοςμζνθ ςτθ Κλιματικι 
Αλλαγι Διαςυνοριακι Περιοχι, Θεματικόσ τόχοσ 06: Διατιρθςθ και Προςταςία του Περιβάλλοντοσ 
και Προϊκθςθ τθσ Αποδοτικότθτασ των Πόρων, Επενδυτικι Προτεραιότθτα 6c: Διατιρθςθ, 
προςταςία, προϊκθςθ και ανάπτυξθ τθσ φυςικισ και πολιτιςμικισ κλθρονομιάσ, Μζτρο 04: 
Αξιοποίθςθ τθσ Πολιτιςμικισ και Φυςικισ Κλθρονομιάσ τθσ Διαςυνοριακισ Περιοχισ για 
Σουριςτικοφσ Λόγουσ. 
 
τόχοσ του ζργου «BORDERLESS CULTURE» ςτα πλαίςια του προγράμματοσ INTERREG Ελλάδα-
Βουλγαρία 2014-2020 είναι θ διαφφλαξθ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ μζςω τθσ αποκατάςταςθσ 
των αρχαιολογικϊν και πολιτιςτικϊν χϊρων-μνθμείων διαςυνοριακισ ςθμαςίασ προκειμζνου να 
ςχεδιαςτεί και να αναπτυχκεί ζνασ βιϊςιμοσ διαςυνοριακόσ τουριςτικόσ κεματικόσ προοριςμόσ. 
Όλεσ οι δράςεισ προςανατολίηονται προσ τθν ανάπτυξθ μιασ προςζγγιςθσ που κα ςυμβάλει ςτθν 
πολιτιςμικι διαχείριςθ ςτισ περιοχζσ τθσ Αμφίπολθσ και του Blagoevgrad. 
 
Η καταςκευή διαδικτυακοφ ιςτοτόπου (website) κακϊσ και η δημιουργία λογαριαςμών ςτα μζςα 
κοινωνικήσ δικτφωςησ (facebook, youtube, instagram) ςτοχεφει ςτθν προβολι του ζργου 
«BORDERLESS CULTURE», αναδεικνφοντασ το πρόγραμμα εδαφικισ ςυνεργαςίασ «Ελλάδα - 
Βουλγαρία 2014-2020», τουσ αρχαιολογικοφσ και πολιτιςτικοφσ χϊρουσ, τουσ εταίρουσ, τισ 
εκδθλϊςεισ και δράςεισ που κα υλοποιθκοφν μζχρι τθν ολοκλιρωςθ του ζργου μζςα από ζνα 
μοντζρνο, εφχρθςτο, προςβάςιμο και διαδραςτικό ςχεδιαςμό.  
 
Η καταςκευι του διαδικτυακοφ ιςτοτόπου αποτελεί παραδοτζο του πακζτου εργαςίασ 2 
(Communication and Dissemination), δράςθ D2.2.1 Website/touristic portal/ social media. 
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2. Γενική περιγραφή 
 
 
 
 
Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθ δθμιουργία (φιλοξενία, ςχεδιαςμό, υλοποίθςθ) και λειτουργία του 
διαδικτυακοφ ιςτοτόπου που ζχει ωσ κφριο κζμα τθν προβολι του ζργου όπωσ επίςθσ και τθ 
δθμιουργία ςελίδων προβολισ του ζργου ςε δθμοφιλι social media (Facebook, youtube και 
Instagram). Ο διαδικτυακόσ ιςτότοποσ κα πρζπει να ικανοποιεί πλιρωσ τισ προδιαγραφζσ που 
αναφζρονται ςτον οδθγό δθμοςιότθτασ του προγράμματοσ Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ υνεργαςίασ 
«Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020». Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να προβεί αρχικά ςτθν ανάλυςθ 
απαιτιςεων του διαδικτυακοφ ιςτοτόπου. 
 
Ο διαδικτυακόσ ιςτότοποσ κα πρζπει να ενςωματϊνει, ςε ζνα ενιαίο, προςβάςιμο και φιλικό για 
όλουσ περιβάλλον, τα αποτελζςματα, τισ εκδθλϊςεισ και τισ υπθρεςίεσ του ζργου. 
 
τα περιεχόμενα του διαδικτυακοφ ιςτοτόπου περιλαμβάνονται: 
 

- Κεντρικι ςελίδα. Η κεντρικι ςελίδα κα πρζπει να παρζχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ 

ϊςτε να προςελκφει τον επιςκζπτθ να δει και τισ υπόλοιπεσ υπο-ςελίδεσ. Ενδεικτικά κα 

μποροφςε να περιλαμβάνει κάποια ειςαγωγι (animation) με φωτογραφίεσ από το ζργο, 

πρόςφατα νζα, εκδθλϊςεισ που προςτζκθκαν πρόςφατα ςτον ιςτότοπο. 

- Σο ζργο. τθν ενότθτα αυτι κα γίνεται μία ςυνολικι παρουςίαςθ του ζργου με ςυνδυαςμό 

κειμζνου, φωτογραφικοφ ι/και οπτικοακουςτικοφ υλικοφ. Πιο αναλυτικά κα 

παρουςιάηονται τα παρακάτω: 

o Γενικζσ πλθροφορίεσ και ςτόχοι του ζργου. 

o Περιγραφι πακζτων εργαςίασ και δράςεων του ζργου. 

o φντομθ λίςτα των εταίρων του ζργου. 

- Εταίροι. τθν ενότθτα αυτι κα εμφανίηονται ςτο κεντρικό μενοφ περιιγθςθσ τα ονόματα 

των εταίρων του ζργου τα οποία κα οδθγοφν ςε μία ςυνοπτικι περιγραφι του κάκε εταίρου 

με τθν χριςθ κειμζνου, φωτογραφιϊν ι/και οπτικοακουςτικοφ υλικοφ. 

- Νζα ανακοινϊςεισ. τθν ενότθτα αυτι κα παρουςιάηονται τα νζα του ζργου. 

- Εκδθλϊςεισ – Δραςτθριότθτεσ. Η ενότθτα αυτι κα παρουςιάηει τισ εκδθλϊςεισ και τισ 

δραςτθριότθτεσ που είναι προγραμματιςμζνεσ (γενικζσ πλθροφορίεσ όπωσ τοποκεςία, 

θμερομθνία κλπ) , όπωσ επίςθσ και υλικό (φωτογραφίεσ/οπτικοακουςτικό υλικό) από τισ 

ιδθ πραγματοποιθμζνεσ δραςτθριότθτεσ και εκδθλϊςεισ. 

- Gallery. Η ενότθτα αυτι κα ζχει ςυλλογι από φωτογραφίεσ / οπτικοακουςτικοφ υλικοφ με 

τθν δυνατότθτα προςκικθσ περιγραφισ. 

- Χριςιμοι ςφνδεςμοι (links). Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναηθτιςει άλλουσ διαδικτυακοφσ 

ιςτότοπουσ  ανάλογου αρχαιολογικοφ ι τουριςτικοφ περιεχομζνου και να τουσ 

ςυμπεριλάβει ςτουσ χριςιμουσ ςυνδζςμουσ.  

- υχνζσ ερωτιςεισ. 
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- Πλοιγθςθ (Navigation). 

- Αναηιτθςθ. 

 

 

 

- Επικοινωνία. Με τθν ςελίδα επικοινωνίασ των εταίρων, οι χριςτεσ κα μποροφν να βλζπουν 

τα ςτοιχεία επικοινωνίασ των εταίρων και να υποβάλουν τισ ερωτιςεισ και τα ςχόλια τουσ με 

τθν χριςθ φόρμασ επικοινωνίασ θ οποία κα προςτατεφεται και το ςφςτθμα ‘captcha’. 

 
 

3. Βαςικά τεχνικά χαρακτηριςτικά 
 

- Ο διαδικτυακόσ ιςτότοποσ κα πρζπει να υλοποιθκεί εξολοκλιρου ςτθν Αγγλική γλϊςςα. 

- Η φιλοξενία (hosting) για τζςςερα ζτθ του διαδικτυακοφ ιςτοτόπου επαρκοφσ 

χωρθτικότθτασ θ οποία κα ζχει τθν δυνατότθτα επζκταςθσ ανάλογα με τισ ανάγκεσ και θ 

κατοχφρωςθ του ονόματοσ (domain name με κατάλθξθ .eu για τζςςερα ζτθ) είναι 

υποχρζωςθ του ανάδοχου. 

- Ο ανάδοχοσ ζχει τθν ευκφνθ αλλαγισ ςτοιχείων επικοινωνίασ/ονομάτων κλπ ςε περίπτωςθ 

που θ ενότθτα δεν υποςτθρίηεται από το CMS. 

- Ο διαδικτυακόσ ιςτότοποσ κα περιλαμβάνει ότι προβλζπεται ςτον οδθγό δθμοςιότθτασ, 

όπωσ περιγραφι του προγράμματοσ, ςθμαίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ ζνωςθσ, Ελλάδασ, 

Βουλγαρίασ και λογότυπο του προγράμματοσ. 

- Ο διαδικτυακόσ ιςτότοποσ κα πρζπει να εναρμονίηεται με τθν νζα οδθγία για τθν προςταςία 

προςωπικϊν δεδομζνων (GDPR) που τίκεται ςε ιςχφ τισ  25 Μαΐου 2018. 

- Ο διαδικτυακόσ ιςτότοποσ κα πρζπει να είναι προςβάςιμοσ και λειτουργικόσ από όλεσ τισ 

διαδεδομζνεσ ςυςκευζσ όπωσ Η/Τ, κινθτά τθλζφωνα, tablets κλπ. και για όλουσ τουσ τφπουσ 

browsers (Responsive Web Design). 

- Ο διαδικτυακόσ ιςτότοποσ κα πρζπει να χρθςιμοποιεί διεκνείσ προδιαγραφζσ για τθν 

παρουςίαςθ περιεχομζνου (User Interface Design) για ανκρϊπουσ με ειδικζσ ανάγκεσ. 

- Ο διαδικτυακόσ ιςτότοποσ  κα ζχει τθν  δυνατότθτα ανάρτθςθσ άρκρων με πολυμεςικό 

τρόπο. 

- Ο διαδικτυακόσ ιςτότοποσ κα ζχει τθν  δυνατότθτα «ζξυπνθσ αναηιτθςθσ» λζξεων που 

περιλαμβάνονται ςτον διαδικτυακό ιςτότοπο και άμεςθσ πλοιγθςθσ ςτθν ςελίδα/ςελίδεσ  

που περιζχεται θ λζξθ. 

- Δθμιουργία λογαριαςμϊν μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ (facebook, youtube, instagram) για 

τθν προβολι του ζργου. 

- Social Media Widgets. Τπερςφνδεςθ με ςελίδεσ ςτα Social Media (Facebook Youtube, 

Instagram) που κα δθμιουργθκοφν ςχετικζσ με το αντικείμενο του ζργου. 

- Η καταςκευι του διαδικτυακοφ ιςτοτόπου κα πρζπει να γίνει με εργαλεία ανοιχτοφ κϊδικα 

(opensource). 
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- Δθμιουργία λογαριαςμοφ για διαφιμιςθ του ιςτοτόπου (Google 

Advertising). Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να δθμιουργιςει τον λογαριαςμό ο οποίοσ κα δίνει τθν 

δυνατότθτα διαφιμιςθσ και προϊκθςθσ του ιςτοτόπου. Οι διαφημιςτικζσ ενζργειεσ 

αφοροφν υποχρζωςη τησ Αναθζτουςασ αρχήσ.  

 

 

- Ο διαδικτυακόσ ιςτότοποσ κα πρζπει να παραμείνει ενεργόσ για τουλάχιςτον δφο (2) ζτθ 

μετά τθν ολοκλιρωςθ του ςυνολικοφ ζργου. 

 
Σζλοσ ο ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυνεργαςτεί με τθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ανάλυςθ 
απαιτιςεων, ςχεδιαςμό διεπαφισ (User Interface), επιλογι ονόματοσ (Domain Name)  και 
γενικότερα ςε όλθ τθν διαδικαςία υλοποίθςθσ του διαδικτυακοφ ιςτοτόπου με τθν ανακζτουςα 
αρχι. 
 
4. φςτημα διαχείριςησ περιεχομζνου 
 
Η ανάπτυξθ του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ περιεχομζνου κα γίνει με τζτοιο τρόπο ϊςτε ο 
διαχειριςτισ του ςυςτιματοσ και οι υπόλοιποι χριςτεσ να ζχουν ζλεγχο του περιεχομζνου ανάλογα 
με τα δικαιϊματα τουσ με ςκοπό τθν προςκικθ, επεξεργαςία και διαγραφι του περιεχομζνου 
(κείμενα, εικόνεσ, πολυμζςα), όπου και όταν αυτό απαιτείται. Βαςικά τεχνικά χαρακτθριςτικά κα 
είναι τα παρακάτω: 
 

- Θα πρζπει να υπάρχει εξαιρετικά ευκολόχρθςτο ςφςτθμα ανανζωςθσ του διαδικτυακοφ 

ιςτοτόπου (Content Management System) για τθν ενθμζρωςθ του διαδικτυακοφ ιςτοτόπου 

ενδεικτικά ςτισ ενότθτεσ Νζα, Εκδθλϊςεισ κ.α. με τθν χριςθ διαβακμιςμζνου λογαριαςμοφ 

χριςτθ (Administrator). 

- Σο CMS κα πρζπει να περιζχει εργαλεία για τθν ανάρτθςθ / επεξεργαςία υλικοφ ςε όλεσ τισ 

ενότθτεσ Νζα, Εκδθλϊςεισ κ.α. 

- Σο υλικό κα μπορεί να ζχει τθν μορφι κειμζνου, φωτογραφίασ, video / animation αλλά και 

αρχείου δεδομζνων.  

- Ο διαχειριςτισ κα ζχει τθν δυνατότθτα κατά τθν ανάρτθςθ να επιλζγει εάν θ πλθροφορία κα 

δθμοςιεφεται αυτόματα ςτουσ λογαριαςμοφσ ςτα Social Media (Facebook και Instagram). 

- φςτθμα διαχείριςθσ, εφρεςθσ υλικοφ και προςκαφαίρεςθσ υλικοφ ςτον διαδικτυακό 

ιςτότοπο. 

- Εργαλείο δθμιουργίασ newsletter, δυνατότθτα αυτόματθσ δθμιουργίασ του περιεχομζνου 

(π.χ. Επιλογι διαφόρων παραςτάςεων και αυτόματθ ενςωμάτωςθ τουσ ςτο newsletter βάςθ 

προκακοριςμζνου template). 

5. Σεχνική υποςτήριξη 
 
Προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί θ απρόςκοπτθ λειτουργία του διαδικτυακοφ ιςτότοπου ηθτοφνται να 
προςφερκοφν υπθρεςίεσ τεχνικισ υποςτιριξθσ μζχρι δφο (2) ζτη από τθν ολοκλιρωςθ του 
ςυνολικοφ ζργου χωρίσ αμοιβι.  
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Οι υπθρεςίεσ τεχνικισ υποςτιριξθσ αφοροφν τον ζλεγχο καλισ λειτουργίασ, 
τθν αποκατάςταςθ δυςλειτουργιϊν (επίλυςθ προβλθμάτων που ςχετίηονται με τθ λειτουργικότθτα 
του διαδικτυακοφ ιςτοτόπου)  κακϊσ και τθν επίλυςθ προβλθμάτων αςφαλείασ. 
 
 
 
6. Χρονοδιάγραμμα Τλοποίηςησ 
 
Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να υποβάλει ακριβζσ χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ των εργαςιϊν του και ςε 
κάκε περίπτωςθ ο διαδικτυακόσ ιςτότοποσ κα πρζπει να είναι ςε πλιρθ λειτουργία εντόσ δφο (2) 
μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
 
7. Εκπαίδευςη  
 
Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να εκπαιδεφςει  το  προςωπικό τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ςτον χϊρο εργαςίασ 
του, ςχετικά με τον  χειριςμό του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ του διαδικτυακοφ ιςτοτόπου, τουσ 
λογαριαςμοφσ ςτα Social Media και τον λογαριαςμό ςτο που αφορά τθν διαφιμιςθ (Google 
Advertising). Ο χρόνοσ υλοποίθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ ορίηεται αμζςωσ μετά τθν πλιρθ λειτουργία 
του διαδικτυακοφ ιςτοτόπου και για μζγιςτθ διάρκεια είκοςι (20) ωρϊν. 
 
8. Πρόςθετεσ Πληροφορίεσ 
 
Οι υποψιφιοι ανάδοχοι κα πρζπει να υποβάλλουν κατάλογο με το διακζςιμο εξειδικευμζνο 
προςωπικό που κα απαςχολθκεί με το υπό ανάκεςθ ζργο. 
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