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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 58.600,00 € ΜΕ Φ.Π.Α. 24% 

(Καθαρή εκτιμϊμενη αξία 47.258,06 €) 

CPV: 79411000-8, 79952000-2, 72000000-5, 79415200-8, 73220000-0 
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Ε. ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ 
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πολιτιςτικήσ κληρονομιάσ (Pathways of 
accessible heritage tourism)" με ακρωνφμιο 
"Access2Heritage" ςτο πλαίςιο του 
Προγράμματοσ Ευρωπαϊκήσ Εδαφικήσ 
υνεργαςίασ «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014 – 
2020». 
Xρηματοδότηςη: Πρόγραμμα Ευρωπαϊκήσ 
Εδαφικήσ υνεργαςίασ «Ελλάδα – 
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Α. ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΚΘΕΘ 

 
Οι υπθρεςίεσ του κζματοσ αφοροφν ςτθν υποςτιριξθ και υλοποίθςθ του ζργου 
"Μονοπάτια προςβάςιμου τουριςμοφ πολιτιςτικήσ κληρονομιάσ (Pathways of accessible 
heritage tourism)" με ακρωνφμιο "Access2Heritage" ςτο πλαίςιο του Ρρογράμματοσ 
Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ Συνεργαςίασ «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014 – 2020». Το οποίο 
ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και εκνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςϊν 
χωρϊν. Θ ςυνολικι διάρκεια του ζργου με ακρωνφμιο "Access2Heritage" είναι 24 μινεσ 
από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ Χρθματοδότθςθσ (Subsidy Contract) που 
πραγματοποιικθκε ςτισ 15/12/2017. 

Ο κφριοσ ςτόχοσ του ζργου είναι θ υποςτιριξθ τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ του τουριςμοφ ςτθ 
διαςυνοριακι περιοχι Ελλάδασ – Βουλγαρία  και θ εδραίωςθ τθσ περιοχισ ωσ διεκνοφσ 
προοριςμοφ για αειφόρο και προςβάςιμο τουριςμό, ςυμπεριλαμβανομζνων των ατόμων 
με αναπθρία, των θλικιωμζνων και των ατόμων με περιοριςμζνθ κινθτικότθτα. 
 Το ζργο μεταξφ άλλων αποςκοπεί: 
-    ςτθν ανταλλαγι μεταξφ των εταίρων τεχνογνωςίασ και καλϊν πρακτικϊν που 
ςχετίηονται με τθ βελτίωςθ τθσ προςβαςιμότθτασ των δομϊν πολιτιςτικισ και φυςικισ 
κλθρονομιάσ 
-    ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ των τοπικϊν φορζων ςε ςχζςθ με τισ δυνατότθτεσ του 
πολιτιςτικοφ τουριςμοφ, τθ ςθμαςία τθσ υιοκζτθςθσ ςτρατθγικϊν για βιϊςιμθ ανάπτυξθ 
και χωρίσ αποκλειςμοφσ ςχεδιαςμό κ.λπ. 
-    ςτθ ςυλλογι δεδομζνων ςχετικά με τθν προςβαςιμότθτα και τθ φιλικότθτα προσ τουσ 
επιςκζπτεσ με αναπθρία και θλικιωμζνουσ βαςικϊν πολιτιςτικϊν και φυςικϊν πόρων τθσ 
περιοχισ 
-    ςτθν εκπόνθςθ κοινισ μελζτθσ ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ προσ τθν κατεφκυνςθ του 
branding τθσ περιοχισ ωσ διεκνοφσ τουριςτικοφ προοριςμοφ για θλικιωμζνουσ και άτομα 
με ειδικζσ ανάγκεσ, υψθλισ ποιότθτασ με χαμθλό ζωσ μεςαίο κόςτοσ. 

  
Συγκεκριμζνα, το φυςικό αντικείμενο των υπθρεςιϊν που καλείται να υλοποιιςει ο 
Ανάδοχοσ, αφορά ςτθν υποςτιριξθ του Διμου Βόλβθσ ςτθν υλοποίθςθ των ακολοφκων:  
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1. Ραροχι ςυμβουλευτικϊν / υποςτθρικτικϊν υπθρεςιϊν ςτο Διμο Βόλβθσ για διαχείριςθ 

και ςυντονιςμό ζργου, ςτο πλαίςιο του Ραραδοτζου D1.3.2 

2. Σφνταξθ τελικϊν ςχεδίων εργαςιϊν ςτο Διμο Βόλβθσ και προμζτρθςθ, ςτο πλαίςιο του 

Ραραδοτζου D3.3.4 

3. Υποςτιριξθ του Διμου Βόλβθσ  ςτθν ανάπτυξθ κοινισ ςτρατθγικισ προςζγγιςθσ και 

ςχεδίου δράςθσ, ςτο πλαίςιο του Ραραδοτζου D4.3.1 

4. Διοργάνωςθ ενόσ (1) τοπικοφ ςεμιναρίου για ςτελζχθ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, 

υπθρεςίεσ και φορείσ ςχετιηόμενουσ με ςχεδιαςμό/διαχείριςθ κλθρονομιάσ και 

τουριςτικϊν πόρων, ςτο πλαίςιο του Ραραδοτζου D4.3.3   

5. Σχεδίαςθ, ανάπτυξθ και εγκατάςταςθ δφο (2) ειδικϊν, πλιρωσ προςβάςιμων, ςτακμϊν 

πλθροφόρθςθσ (infokiosks), ςτο πλαίςιο του Ραραδοτζου D5.3.2 

6. Ανάπτυξθ Λςτοςελίδασ Τουριςτικισ Ραρουςίαςθσ τθσ περιοχισ του Διμου Βόλβθσ, ςε 

Ελλθνικά και Αγγλικά, προςβάςιμθ ςφμφωνα με το πρότυπο WCAG 2.0, τουλάχιςτον ςε 

επίπεδο ΑΑ,  ςτο πλαίςιο του Ραραδοτζου D5.3.5 για τθ ςχεδίαςθ και ανάπτυξθ νζων 

προςβάςιμων θλεκτρονικϊν πθγϊν τοπικισ τουριςτικισ πλθροφόρθςθσ, 

7. Σχεδίαςθ και παραγωγι υλικοφ πλθροφόρθςθσ ςε πολλαπλζσ ψθφιακζσ μορφζσ 

προςβάςιμεσ ςτα άτομα με αναπθρία (ςτα ελλθνικά και αγγλικά) ςτο πλαίςιο του 

Ραραδοτζου D5.3.5 

 
Θ διάρκεια τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ορίηεται ζωσ τθ λιξθ του ζργου με ακρωνφμιο 

"Access2Heritage", δθλαδι ωσ τισ 14 Δεκεμβρίου 2019. Σε περίπτωςθ παράταςθσ του 

ζργου κα παρατείνεται και θ διάρκεια ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ, χωρίσ επιπλζον τίμθμα. 

Θ δαπάνθ για τισ εν λόγω υπθρεςίεσ ζχει υπολογιςτεί ςτο ποςό των 58.600,00 € με Φ.Ρ.Α. 
24%, κα βαρφνει τον προχπολογιςμό εξόδων του Διμου Βόλβθσ και ςυγκεκριμζνα τον Κ.Α. 
εξόδων 02.61.7425.0001. 
 
Ο Διαγωνιςμόσ κα είναι ςυνοπτικόσ με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από 
οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει  ςχζςθσ  ποιότθτασ – τιμισ (Άρκρο 117 Ν. 4412/2016). 
  
 

ΣΤΑΥΟΣ, 15/11/2018 

Ελζγχκθκε  
θ Ρροϊςταμζνθ Δ/νςθσ Ρρογρ/μοφ  
Τοπικισ & Οικ/κισ Ανάπτυξθσ   
 
 
Σκουλίδου Χριςτίνα  
Τ.Ε Δ/κοφ – Λογ/κοφ  

ο ςυντάξασ 
 
 
 
 
Χαϊδοφδθσ Δθμιτριοσ 
Ρ.Ε. Οικ/κοφ  - Λογ/κοφ 
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Β. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
ΑΡΘΡΟ 1ο 
Οι υπθρεςίεσ του κζματοσ αφοροφν ςτθν υποςτιριξθ και υλοποίθςθ του ζργου 

"Μονοπάτια προςβάςιμου τουριςμοφ πολιτιςτικήσ κληρονομιάσ (Pathways of accessible 

heritage tourism)" με ακρωνφμιο "Access2Heritage" ςτο πλαίςιο του Ρρογράμματοσ 

Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ Συνεργαςίασ «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014 – 2020», ςυνολικοφ 

προχπολογιςμοφ 58.600,00 € με Φ.Ρ.Α. 24% και διάρκειασ ζωσ το τζλοσ του ζργου (14 

Δεκεμβρίου 2019) . Σε περίπτωςθ παράταςθσ του ζργου κα παρατείνεται και θ διάρκεια 

ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ, χωρίσ επιπλζον τίμθμα. 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
Αντικείμενο τησ φμβαςησ 

Α. Παραδοτζο 1.3.2 (D1.3.2) Διαχείριςη ζργου και ποιότητασ (Project & Quality 
management) 
Εργαςία: Ραροχι ςυμβουλευτικϊν / υποςτθρικτικϊν υπθρεςιϊν ςτο Διμο Βόλβθσ για 

διαχείριςθ και ςυντονιςμό ζργου, ςτο πλαίςιο του Ραραδοτζου D1.3.2 

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα αναλάβει να παρζχει υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ ςτον Διμο 

Βόλβθσ για τθ διαχείριςθ και υλοποίθςθ του ζργου "Μονοπάτια προςβάςιμου τουριςμοφ 

πολιτιςτικήσ κληρονομιάσ (Pathways of accessible heritage tourism)" με ακρωνφμιο 

"Access2Heritage" ςτο πλαίςιο του Ρρογράμματοσ Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ Συνεργαςίασ 

«Ελλάδα – Βουλγαρία 2014 – 2020». Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κα είναι ςφμφωνα με τισ 

ανάγκεσ του Ραραδοτζου D1.3.2 του ζργου, το οποίο αφορά ςτθν πλιρθ καταγραφι τθσ 

πορείασ του ζργου, ςτθν προετοιμαςία των ςχετικϊν αναφορϊν προόδου (φυςικό και 

οικονομικό αντικείμενο) προσ τθν Διαχειριςτικι Αρχι, και ςτθν προετοιμαςία των 

αιτθμάτων Εξακρίβωςθσ Δαπανϊν (FLC). Επίςθσ, κα είναι υπεφκυνοσ για τθ λογιςτικι 

παρακολοφκθςθ των δράςεων του Δικαιοφχου, ςυμπεριλαμβανομζνων αυτϊν από 

εξωτερικι εμπειρογνωμοςφνθ και υπθρεςίεσ, κακϊσ επίςθσ και για τον οικονομικό ζλεγχο 
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των δράςεων. Ο εξωτερικόσ ςφμβουλοσ από πλευράσ Αναδόχου κα παρίςταται ςτισ 

ςυναντιςεισ των εταίρων. 

Ραραδοτζα – Χρονοδιάγραμμα 

Τεφχοσ ςυνδρομισ του Αναδόχου ςτισ 

αναφορζσ προόδου του ζργου 

(τουλάχιςτον 3 αναφορζσ) 

 
1/2019 
6/2019 

12/2019 

 

Τεφχοσ ςυνδρομισ του Αναδόχου 

ςτθν προετοιμαςία των φακζλων 

πιςτοποίθςθσ δαπανϊν (FLC) 

(τουλάχιςτον 3 αναφορζσ) 

 
1/2019 
6/2019 

12/2019 

 

 
Ρροχπολογιςμόσ 

ΤΛΤΛΟΣ ΡΑΕΧΟΜΕΝΘΣ ΥΡΘΕΣΛΑΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ 
ΜΕ ΦΡΑ 24% 

Α. Παραδοτζο 1.3.2 (D1.3.2) Διαχείριςη ζργου και ποιότητασ (Project 
& Quality management) 
Ραροχι ςυμβουλευτικϊν / υποςτθρικτικϊν υπθρεςιϊν ςτο Διμο 
Βόλβθσ για διαχείριςθ και ςυντονιςμό ζργου, ςτο πλαίςιο του 
Ραραδοτζου D1.3.2 
 

9.920,00 € 

 
Β. Παραδοτζο 3.3.4 (D3.3.4) Προπαραςκευαςτικζσ μελζτεσ & εξοπλιςμόσ (Preparatory 
studies & equipment ) 
Εργαςία: Σφνταξθ τελικϊν ςχεδίων εργαςιϊν ςτο Διμο Βόλβθσ και προμζτρθςθ, ςτο 

πλαίςιο του Ραραδοτζου D3.3.4 

Στο πλαίςιο των παραδοτζων D3.3.1 και D3.3.3 του ζργου με ακρωνφμιο 

"Access2Heritage", ο Διμοσ Βόλβθσ κα προκθρφξει διαγωνιςμό για τθν υλοποίθςθ μιασ 

ςειράσ πιλοτικϊν παρεμβάςεων με ςτόχο τθν άρςθ προβλθμάτων προςβαςιμότθτασ που 

παρουςιάηονται ςε διάφορα τουριςτικά ςθμεία και υποδομζσ του Διμου, κατά μικοσ τθσ 

παραλιακισ ηϊνθσ του Στρυμονικοφ κόλπου και τθσ λίμνθσ Βόλβθσ, προκειμζνου να 

διαςφαλιςκοφν κατάλλθλεσ ςυνκικεσ πρόςβαςθσ για επιςκζπτεσ τρίτθσ θλικίασ και για 

άτομα με αναπθρία (ΑΜΕΑ). Οι παρεμβάςεισ κα εςτιάηουν ςτθ βελτίωςθ τθσ δυνατότθτασ 

πρόςβαςθσ και τθσ παροχισ προςβάςιμων πθγϊν πλθροφόρθςθσ και κακοδιγθςθσ, ςε 

μερικζσ από τισ πιο αξιοςθμείωτεσ πολιτιςτικζσ και φυςικζσ τοποκεςίεσ τθσ περιοχισ, ςτο 
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πλαίςιο τθσ φιλοςοφίασ του ζργου "Access2Heritage", για τθν προϊκθςθ τθσ ανάπτυξθσ 

προςβάςιμου τουριςμοφ πολιτιςτικισ και περιβαλλοντικισ κλθρονομιάσ για όλουσ. 

Οι παρεμβάςεισ που προβλζπονται ςτο Διμο Βόλβθσ και ςυμπεριλαμβάνεται ςτο φάκελο 

τθσ πρόταςθσ του ζργου "Access2Heritage", ςυνοψίηονται ςε παρεμβάςεισ για τθ βελτίωςθ 

τθσ προςβαςιμότθτασ ςτα εξισ ςθμεία του Διμου: 

 ςτο Κζντρο Ρλθροφόρθςθσ για τθν Ραράκτια Ηϊνθ του Στρυμονικοφ Κόλπου και του 

Κόλπου τθσ Λεριςςοφ, ςτθν Αςπροβάλτα  

 ςτο κφριο ςθμείο Τουριςτικισ Ρλθροφόρθςθσ (Ρερίπτερο Ρλθροφόρθςθσ) του Διμου, 

ςτον Σταυρό  

 ςε τζςςερισ παραλιακζσ τοποκεςίεσ με γαλάηια ςθμαία ςε Σταυρό, Βραςνά και 

Αςπροβάλτα, κατά μικοσ τθσ ακτισ του Στρυμονικοφ 

 ςε δφο παραλίμνιεσ τοποκεςίεσ (ςθμεία κζαςθσ) κατά μικοσ τθσ ακτισ τθσ Λίμνθσ 

Βόλβθσ 

 ςτθν περιοχι Νυμφόπετρεσ 

 ςτο φυςικό, παράκτιο μονοπάτι με κζα ςτθ κάλαςςα, ςτο κζντρο του Σταυροφ. 

Για τθν εν λόγω εργαςία ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει: 

 να προςδιορίςει οριςτικά και αναλυτικά το είδοσ των εργαςιϊν και τθν προμικεια 

υλικϊν που αφοροφν ςτθ βελτίωςθ τθσ προςβαςιμότθτασ ατόμων με κινθτικζσ 

αναπθρίεσ ι περιοριςμζνθ κινθτικότθτα (θλικιωμζνοι, εγκυμονοφςεσ γυναίκεσ, άτομα 

με μειωμζνθ όραςθ, κ.λπ.), ςυνειςφζροντασ ςτθν εξυπθρζτθςθ αλλά και τθν άρςθ τθσ 

περικωριοποίθςισ τουσ από το κοινωνικό ςφνολο 

 να οριςτικοποιιςει το ςφνολο των απαιτοφμενων εργαςιϊν και εγκατάςταςθσ του 

εξοπλιςμοφ 

 να ολοκλθρϊςει τθν αρχικι προμζτρθςθ 

 να υποςτθρίξει τον Διμο Βόλβθσ ςτθ ςφνταξθ των τευχϊν που κα απαιτθκοφν για τθ 

διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ που κα περιλαμβάνει τα Ραραδοτζα D3.3.1/3.3.3/3.3.4 

Στάδια υλοποίθςθσ 

1. Ανάλυςθ του ςχετικοφ εγγράφου (Bills of Quantities and Costs) του Διμου Βόλβθσ, το 

οποίο ςυμπεριλαμβάνεται ςτον φάκελο τθσ πρόταςθσ του ζργου Access2Heritage 

2. Οριςτικοποίθςθ του ςυνόλου των απαιτοφμενων εργαςιϊν και τεχνικϊν 

προδιαγραφϊν - Ζγκριςθ από τον Διμο Βόλβθσ 

3. Ολοκλιρωςθ τθσ προμζτρθςθσ - Ζγκριςθ από τον Διμο Βόλβθσ 

4. Υποβολι. Ωσ προσ τθν υποβολι, ο Ανάδοχοσ πρζπει να παραδϊςει ςτον Διμο Βόλβθσ, 

ςε CD, DVD ι USB, το ςφνολο του υλικοφ ςε μορφι κατάλλθλθ για πικανι επεξεργαςία, 

ζωσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία όπωσ αυτι ορίηεται για τα παραδοτζα ςτον 

πίνακα που ακολουκεί. 



 
 

 

Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και εκνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςϊν χωρϊν 

Ραραδοτζα – Χρονοδιάγραμμα 

Τελικζσ Εργαςίεσ  και Τεφχθ 

Ρροδιαγραφϊν 

2/2019 

 

Επικαιροποιθμζνο Ζγγραφο 

Ρρομζτρθςθσ (Bills of Quantities and 

Costs)και τεφχθ που κα απαιτθκοφν για 

τθ διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ  

3/2019 

 

 

Ρροχπολογιςμόσ 

ΤΛΤΛΟΣ ΡΑΕΧΟΜΕΝΘΣ ΥΡΘΕΣΛΑΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ 
ΜΕ ΦΡΑ 24% 

 Β. Παραδοτζο 3.3.4 (D3.3.4) Προπαραςκευαςτικζσ μελζτεσ & 
εξοπλιςμόσ (Preparatory studies & equipment ) 
Σφνταξθ τελικϊν ςχεδίων εργαςιϊν ςτο Διμο Βόλβθσ και προμζτρθςθ, 

ςτο πλαίςιο του Ραραδοτζου D3.3.4 

5.500,00 € 

 

Γ. Παραδοτζο 4.3.1 (D4.3.1) Αμοιβαία προςζγγιςη και διαμόρφωςη κοινϊν ςτρατηγικϊν 
(Mutual approach and joint strategies formulation) 
Εργαςία: Υποςτιριξθ του Διμου Βόλβθσ  ςτθν ανάπτυξθ κοινισ ςτρατθγικισ προςζγγιςθσ 

και ςχεδίου δράςθσ, ςτο πλαίςιο του Ραραδοτζου D4.3.1 

Στισ μζρεσ μασ, ςε ςυνάφεια και με τθ Στρατθγικι του Ρρογράμματοσ Ευρωπαϊκισ 

Εδαφικισ Συνεργαςίασ «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014 – 2020», με όραμα τθν κακιζρωςθ τθσ 

περιοχισ ςυνεργαςίασ ωσ πόλο αειφόρου ανάπτυξθσ, ςτθν κατεφκυνςθ τθσ ενίςχυςθσ τθσ 

ανταγωνιςτικότθτασ, ο Τουριςμόσ για Πλουσ, και ειδικότερα ο Τουριςμόσ για ΑμεΑ και 

Τρίτθ θλικία, δφναται να αποτελζςει μια ςθμαντικι παράμετρο και είναι ςκόπιμο και να 

ενςωματωκεί ςτον ςχεδιαςμό κάκε τουριςτικισ πρωτοβουλίασ.  

Ο Ραγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Τουριςμοφ αναγνωρίηει ότι ο τομζασ του Τουριςμοφ για ΑμεΑ 

και Τρίτθ θλικία αποτελεί μια χρυςι ευκαιρία για τθν προςζγγιςθ μιασ ςθμαντικισ και 

αναπτυςςόμενθσ αγοράσ, τθ διαςφάλιςθ νζων πελατϊν και τθν αφξθςθ εςόδων, ςε μια 

εποχι που τα άλλα τμιματα τθσ τουριςτικισ αγοράσ μπορεί να εξαςκενοφν (τα άτομα αυτά 

προτιμοφν τθν περίοδο χαμθλισ κίνθςθσ). 

Ενδεικτικά, από τα 80.000.000 άτομα με αναπθρία ςτθν Ευρϊπθ, τουλάχιςτον 50% 

ταξιδεφουν και ςυνοδεφονται από 1,56 άτομο κατά μζςο όρο. Μάλιςτα ςφμφωνα με 

μελζτεσ το 26% αυτϊν δθλϊνουν πιςτοί ςτον τουριςτικό προοριςμό που κα ικανοποιιςει 



 
 

 

Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και εκνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςϊν χωρϊν 

τισ προςδοκίεσ τουσ (επαναλαμβανόμενοι επιςκζπτεσ). Ραράλλθλα, τα άτομα 65+, λόγω 

του ελεφκερου χρόνου τουσ ταξιδεφουν περιςςότερο από τον μζςο πολίτθ. Σε αυτό τον 

πλθκυςμό ςτόχο του προςβάςιμου τουριςμοφ κα πρζπει κανείσ να ςυνυπολογίςει και τα 

άτομα μειωμζνθσ κινθτικότθτασ, όπωσ για παράδειγμα τισ οικογζνειεσ με μικρά παιδιά ςε 

καρότςι. Ο τελικόσ αρικμόσ γίνεται ιδιαίτερα ελκυςτικόσ ςτθν βιομθχανία του τουριςμοφ.  

Επιπλζον, πζρα από τθν ανάδειξι του ωσ μια απτι ευκαιρία ανάπτυξθσ και αφξθςθσ τθσ 

ανταγωνιςτικότθτασ, αποτελεί και κοινωνικι υποχρζωςθ απζναντι ςτα άτομα με αναπθρία 

και τρίτθσ θλικίασ ςτο πλαίςιο τθσ διαφφλαξθσ του δικαιϊματοσ ίςων ευκαιριϊν και μθ 

διάκριςθσ των ομάδων αυτϊν (π.χ., ςφμφωνα με ευρωπαϊκζσ μελζτεσ, το 48% των ατόμων 

με αναπθρία δθλϊνει ότι κα ταξίδευε ςυχνότερα αν υπιρχαν περιςςότερεσ προςβάςιμεσ 

υποδομζσ). 

Συνεπϊσ, για τθν επίτευξθ του ςτόχου ανάπτυξθσ του Τουριςμοφ για ΑμεΑ και Τρίτθ θλικία 

και τθν ενςωμάτωςι του ςτο ςχεδιαςμό κάκε τουριςτικισ πρωτοβουλίασ ςτθ 

διαςυνοριακι περιοχι, κρίνεται απαραίτθτθ θ ανάπτυξθ ςτρατθγικϊν για τθν προϊκθςθ 

τθσ Ρροςβαςιμότθτασ και των αρχϊν του «Σχεδιαςμοφ για όλουσ» ςτο ςφνολο των 

εκφάνςεων του τουριςτικοφ προϊόντοσ τθσ περιοχισ που κα ανταποκρίνονται ςτα 

χαρακτθριςτικά και τισ απαιτιςεισ δυνθτικϊν επιςκεπτϊν με αναπθρία, θλικιωμζνουσ, 

άτομα με μειωμζνθ κινθτικότθτα, και άτομα με χρόνια ηθτιματα υγείασ. 

Σε αυτό πλαίςιο, βαςικό ςτοιχείο του ζργου με ακρωνφμιο "Access2Heritage" είναι θ ςτενι 

ςυνεργαςία μεταξφ των δικαιοφχων για τθν ανάπτυξθ κοινϊν ςτρατθγικϊν: (α) για τον 

κακοριςμό του Εκνικοφ Ράρκου Οροςειράσ οδόπθσ και των Διμων Βόλβθσ και άηλογκ ωσ 

«προοριςμϊν αναφοράσ», και (β) τθν προϊκθςθ πολιτικϊν και πρακτικϊν που ςυμβάλουν 

ςτθν ανάπτυξθ προςβάςιμου τουριςμοφ και τουριςμοφ Τρίτθσ θλικίασ ςτο ςφνολο τθσ 

διαςυνοριακισ περιοχισ, αξιοποιϊντασ ςτο μζγιςτο δυνατό τθν προςικουςα φυςικι και 

πολιτιςτικι κλθρονομιά τθσ.  

Συνολικά, μια τζτοια προςπάκεια κα ςυνζβαλε ουςιαςτικά ςτθν ταυτοδότθςθ (branding) 

του ςυνόλου τθσ διαςυνοριακισ περιοχισ ωσ ζνασ ανταγωνιςτικόσ διεκνισ τουριςτικόσ 

προοριςμόσ για άτομα με αναπθρίεσ και μειωμζνθ κινθτικότθτα και άτομα Τρίτθσ θλικίασ. 

Θ ανάπτυξθ τθσ εν λόγω Κοινισ Ρροςζγγιςθσ και του ςχετικοφ Σχεδίου Δράςθσ, ςτο πλαίςιο 

του ζργου  "Access2Heritage", αφορά ςε μια ςυλλογικι, ςυςτθματικι προςπάκεια ςτθν 

οποία όλοι οι δικαιοφχοι του ζργου ςυμβάλλουν με διάφορουσ τρόπουσ, και ςε αυτιν 

ςυγκαταλζγονται (α) ςε πιλοτικι βάςθ ο κακοριςμόσ Τοπικϊν Συντονιςτϊν Ρροοριςμϊν, θ 

δθμιουργία Τοπικϊν Ομάδων Stakeholders, θ ςυλλογι ςτοιχείων για τθ ςφνταξθ προφίλ 

προοριςμϊν, και θ διοργάνωςθ τοπικϊν εργαςτιριων (workshops) των τοπικϊν ομάδων, 

(β) θ εκπόνθςθ ςυγκριμζνων κεματικϊν μελετϊν (studies), (γ) θ δθμιουργία κοινϊν 

υποςτθρικτικϊν εργαλείων και μεκόδων, (δ) θ εκπόνθςθ ανάλυςθσ/μελζτθσ SWOT, (ε) θ 



 
 

 

Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και εκνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςϊν χωρϊν 

ςυςτθματικι διαβοφλευςθ επί του προτεινόμενου Σχεδίου Δράςθσ, και (ςτ) θ ζκδοςθ και 

μεταγραφι ςε προςβάςιμεσ ψθφιακζσ μορφζσ τθσ τελικισ ζκδοςθσ του Κοινοφ Σχεδίου 

Δράςθσ. 

Στο πλαίςιο αυτό ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα υποςτθρίξει το Διμο Βόλβθσ ςτα ακόλουκα: 

 Τθν κάλυψθ μιασ (1) κζςθσ Συντονιςτι Τοπικοφ Ρροοριςμοφ για τον Διμο Βόλβθσ. Ο 

ρόλοσ των τοπικϊν ςυντονιςτϊν προοριςμοφ περιλαμβάνει τον προγραμματιςμό, τθ 

διαχείριςθ, τθν παρακολοφκθςθ, τθν προϊκθςθ, τθ ςτρατθγικι μαρκετινγ, ενϊ μπορεί 

επίςθσ να περιλαμβάνει πρότυπα κατάρτιςθσ, ςφμφωνα ποιότθτασ, κ.λπ. Ο ρόλοσ των 

τοπικϊν ςυντονιςτϊν προοριςμοφ είναι ιδιαίτερα ςθμαντικόσ, και για να αναλάβει το 

ρόλο αυτό ζνα άτομο κα πρζπει να ζχει τθν ικανότθτα να ςυγκεντρϊνει και να 

κινθτοποιεί τουσ ενδιαφερόμενουσ, να ζχει πρόςβαςθ ςε ςχετικά δεδομζνα (ι τθν 

ικανότθτα πρόςβαςθσ ςε αυτό μζςω άλλων), να είναι αξιόπιςτο για διαχείριςθ 

δεδομζνων (οριςμζνα από αυτά μπορεί να είναι ευαίςκθτα), κ.λπ.. 

 Τθ διοργάνωςθ τουλάχιςτον δφο (2) τοπικϊν ςυναντιςεων εργαςίασ ςτον Διμο Βόλβθσ 

(π.χ. ςτον Σταυρό), για όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν τοπικι ομάδα εργαςίασ του 

Διμου Βόλβθσ, με ςτόχο τθν ενθμζρωςθ και το ςυντονιςμό τθσ ομάδασ. Για τισ ανάγκεσ 

τθσ ςυνάντθςθσ, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να παρζχει υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ τθσ 

διοργάνωςθσ, υπθρεςίεσ φωτογραφικισ κάλυψθσ, υπθρεςίεσ τθλεδιάςκεψθσ για 

απομακρυςμζνουσ ςυμμετζχοντεσ, μία (1) αίκουςα χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 50 

ατόμων, με δυνατότθτα πρόςβαςθσ από χριςτεσ αναπθρικοφ αμαξιδίου, με 

δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε WC για ΑμεΑ, με ςφνδεςθ WiFi, και με οπτικοακουςτικό 

εξοπλιςμό και overhead video-data projector για παρουςίαςθ / προβολι μζςω Θ/Υ 

laptop. Επίςθσ υπθρεςία catering (γλυκά/αλμυρά ςνακ, ροφιματα, χυμοί/αναψυκτικά) 

κατά τα διαλείμματα.  

 Τθν εκπόνθςθ μίασ (1) ειδικισ κεματικισ μελζτθσ, θ οποία κα αφορά ςτθν ανάλυςθ του 

Ευρωπαϊκοφ Συςτιματοσ ETIS1 και ςτθν προςαρμογι, εξειδίκευςθ, επζκταςι του ϊςτε 

να αφορά και ςε προςβάςιμουσ προοριςμοφσ τουριςμοφ πολιτιςτικισ και 

περιβαλλοντικισ κλθρονομιάσ. 

Στάδια υλοποίθςθσ 

1.  Εκπόνθςθ ςε τοπικό επίπεδο εκςτρατείασ ενθμζρωςθσ και κινθτοποίθςθσ ςθμαντικϊν 

φορζων και επιχειρθματιϊν (π.χ., μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, Διαδικτφου ι/και 

κοινωνικϊν μζςων), με ςτόχο (α) τθν ενκάρρυνςθ τθσ ενεργοποίθςθσ των 

ενδιαφερομζνων μερϊν και (β) τθν ενκάρρυνςθ τοπικϊν ςχολιαςτϊν, όπωσ 

εφθμερίδων, ραδιοφωνικϊν ςτακμϊν ι φόρουμ ςυηθτιςεων για τθ διάδοςθ τθσ 

δράςθσ μζςω των δικϊν τουσ ιςτολογίων κ.λ.π. 

                                                           

1
 http://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/offer/sustainable/indicators_en  

http://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/offer/sustainable/indicators_en


 
 

 

Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και εκνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςϊν χωρϊν 

2.  Δθμιουργία τοπικισ ομάδασ εργαςίασ ςθμαντικϊν φορζων και επιχειρθματιϊν 

(Stakeholders Working Group - SWG). Το SWG είναι μια ςυλλογι από οργανιςμοφσ και 

άτομα ςτον προοριςμό (ςτον Διμο Βόλβθσ) με ςυμμετοχι και ενδιαφζρον για τθν 

τουριςτικι βιομθχανία. Για να μπορζςει να ςυγκεντρωκοφν αρκετά δεδομζνα, είναι 

απαραίτθτο οι αντιπρόςωποι από τον ιδιωτικό τομζα και ςτελζχθ του Διμου και των 

λοιπϊν φορζων - οργανιςμϊν διαχείριςθσ του προοριςμοφ να ςυμμετάςχουν και να 

διαδραματίηουν ενεργό ρόλο ςτθν Ομάδα Εργαςίασ. Άλλοι τομείσ που πρζπει να 

ςυμπεριλθφκοφν είναι κοινοτικζσ ομάδεσ, ομάδεσ παροχισ υπθρεςιϊν κοινισ 

ωφελείασ, υπθρεςίεσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ που είναι υπεφκυνεσ για τθν 

απαςχόλθςθ, τθν οικονομικι ανάπτυξθ, τον προγραμματιςμό, τισ προςτατευόμενεσ 

περιοχζσ και το περιβάλλον. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυντάξει επιςτολι πρόςκλθςθσ 

για ςυμμετοχι ςτθν ομάδα εργαςίασ, λίςτα δυνθτικϊν ενδιαφερομζνων, να διατθρεί 

μθτρϊο των μελϊν, και να ςυντονίηει τισ επικοινωνίεσ τθσ Ομάδασ. 

3. Δθμιουργία Ρροφίλ Ρροοριςμοφ για τον Διμο Βόλβθσ. Ο κακοριςμόσ των ορίων του 

προοριςμοφ και θ παροχι τθσ δυνατότθτασ ςε άλλουσ ενδιαφερόμενουσ να ζχουν μια 

γενικι εικόνα του προοριςμοφ είναι ηωτικισ ςθμαςίασ βιματα ςτθ ςυλλογι 

δεδομζνων. Κα πρζπει να αναπτυχκεί και διανεμθκεί Φόρμα Ρροφίλ Ρροοριςμοφ, 

ϊςτε να ςυλλεχκοφν από τα μζλθ βαςικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ γεωγραφία, τουσ 

φυςικοφσ και πολιτιςτικοφσ πόρουσ, τισ τουριςτικζσ ανζςεισ, τισ μεταφορικζσ ςυνδζςεισ 

και τουσ αρικμοφσ επιςκεπτϊν ςτον προοριςμό. 

4. Διεξαγωγι τοπικϊν ςυναντιςεων εργαςίασ . Ο Ανάδοχοσ πρζπει κατά τθ διάρκεια τθσ 

κάκε ςυνάντθςθσ (α) να οργανϊςει υπθρεςία υποδοχισ, (β) να διακζςει το κατάλλθλο 

προςωπικό για τεχνικι υποςτιριξθ, για τθ ςωςτι λειτουργία του παρεχόμενου 

εξοπλιςμοφ, και για τθν ομαλι εξυπθρζτθςθ των ςυμμετεχόντων κατά τθ διάρκεια των 

διαλειμμάτων. 

5. Εκπόνθςθ τθσ κεματικισ μελζτθσ επί του Ευρωπαϊκοφ Συςτιματοσ και τθσ ςχετικισ 

εργαλειοκικθσ ETIS. 

 

Ραραδοτζα – Χρονοδιάγραμμα 

Σχζδιο δράςθσ για τθν ενθμζρωςθ 

ςθμαντικϊν φορζων και τοπικϊν 

επιχειρθματιϊν και για τθ δθμιουργία 

τοπικισ ομάδασ εργαςίασ 

2/2019 

 

Αναφορζσ του Συντονιςτι Τοπικοφ 

Ρροοριςμοφ 
Σε μθνιαία βάςθ. 

Κεματικι μελζτθ επί του Ευρωπαϊκοφ 

Συςτιματοσ ETIS για τθν υποςτιριξθ 

2/2019 

 



 
 

 

Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και εκνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςϊν χωρϊν 

προςβάςιμων προοριςμϊν 

Ρροφίλ Ρροοριςμοφ για τον Διμο 

Βόλβθσ 

4/2019 

 

 
Ρροχπολογιςμόσ 

ΤΛΤΛΟΣ ΡΑΕΧΟΜΕΝΘΣ ΥΡΘΕΣΛΑΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ 
ΜΕ ΦΡΑ 24% 

Γ. Παραδοτζο 4.3.1 (D4.3.1) Αμοιβαία προςζγγιςη και διαμόρφωςη 
κοινϊν ςτρατηγικϊν (Mutual approach and joint strategies 
formulation) 
Υποςτιριξθ του Διμου Βόλβθσ ςτθν ανάπτυξθ κοινισ ςτρατθγικισ 
προςζγγιςθσ και ςχεδίου δράςθσ, ςτο πλαίςιο του Ραραδοτζου D4.3.1 

12.500,00 € 

 
Δ. Παραδοτζο 4.3.3 (D4.3.3) Εκπαίδευςη και κατάρτιςη επαγγελματιϊν και 
ενδιαφερομζνων  μερϊν  (Education and training of professionals and stakeholders) 
Εργαςία: Διοργάνωςθ ενόσ (1) τοπικοφ ςεμιναρίου για ςτελζχθ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, 

υπθρεςίεσ και φορείσ ςχετιηόμενουσ με ςχεδιαςμό/διαχείριςθ κλθρονομιάσ και 

τουριςτικϊν πόρων, ςτο πλαίςιο του Ραραδοτζου D4.3.3 

Το εν λόγω Σεμινάριο (άτυπθσ εκπαίδευςθσ), το οποίο κα ζχει διάρκεια μια (1) θμζρα, ζξι 

(6) διδακτικζσ ϊρεσ , κα διεξαχκεί ςτον Διμο Βόλβθσ και ζχει προγραμματιςτεί για τον 

μινα M14 του ζργου "Access2Heritage" (Φεβρουάριοσ 2019). Ενδζχεται ο μινασ να 

αλλάξει, κατόπιν απόφαςθσ του Διμου Βόλβθσ. Θ οριςτικι θμερομθνία και το πρόγραμμα 

των μακθμάτων (με τισ ϊρεσ των διαλειμμάτων) του ςεμιναρίου, κα κοινοποιθκοφν ςτον 

Ανάδοχο από τον Φορζα Ανάκεςθσ τουλάχιςτον ζνα μινα πριν τθ διεξαγωγι του 

Σεμιναρίου. 

Το Σεμινάριο κα αφορά ςε εκπαίδευςθ-ενθμζρωςθ ςτελεχϊν τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, 

υπθρεςιϊν και φορζων ςχετιηόμενων με ςχεδιαςμό/διαχείριςθ κλθρονομιάσ και 

τουριςτικϊν πόρων (π.χ., περιφερειακι ενότθτα, επιτροπζσ τουριςτικισ προβολισ, 

προςωπικοφ πολιτικισ προςταςίασ ςε τοπικό επίπεδο, τοπικϊν αναπθρικϊν ςωματείων, 

κ.λπ.) ςτισ παρακάτω ενδεικτικζσ κεματικζσ ενότθτεσ: 

 Ειςαγωγι ςτον προςβάςιμο τουριςμό: Θ ςθμαςία τουσ και οικονομικά μεγζκθ  

 Κεςμικό πλαίςιο και ευκαιρίεσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ  

 Τα χαρακτθριςτικά, οι ανάγκεσ και οι προτιμιςεισ των ταξιδιωτϊν ΑμεΑ/με 
μειωμζνθ κινθτικότθτα και Γ’ θλικίασ  

 Ειςαγωγι ςτθν προςβαςιμότθτα και φιλικότθτα υποδομϊν & υπθρεςιϊν για 
ταξιδιϊτεσ ΑμεΑ/με μειωμζνθ κινθτικότθτα και Γ’ θλικίασ  



 
 

 

Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και εκνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςϊν χωρϊν 

 Στρατθγικζσ & εργαλεία ανάπτυξθσ/προϊκθςθσ του Τουριςμοφ για όλουσ.  

 Συμπερίλθψθ τθσ διάςταςθσ τθσ αναπθρίασ κατά το ςχεδιαςμό τοπικϊν δράςεων 
πολιτικισ προςταςίασ πολιτϊν και επιςκεπτϊν με αναπθρία/μειωμζνθ 
κινθτικότθτα/γ’ θλικίασ, με ζμφαςθ ςτθν αξιοποίθςθ τεχνολογικϊν μζςων τθσ 
Ρράξθσ.  

 Ενθμζρωςθ τοπικϊν ΜΚΟ και μελϊν των τοπικϊν αναπθρικϊν ςωματείων ςε 
κζματα πολιτικισ προςταςίασ (π.χ. ανάπτυξθ ατομικϊν ςχεδίων προςταςίασ) 

ημείωςη: Η προετοιμαςία του Προγράμματοσ των μαθημάτων και του εκπαιδευτικοφ 

υλικοφ είναι ευθφνη των Δικαιοφχων τησ Πράξησ και δεν περιλαμβάνεται ςτισ απαιτοφμενεσ 

από τον Ανάδοχο υπηρεςίεσ.  

Για τισ ανάγκεσ του Σεμιναρίου, ο Ανάδοχοσ πρζπει να παρζχει: 

• Υποςτιριξθ διοργάνωςθσ 

• Δθμιουργία και αποςτολι προςκλιςεων 

• Υπθρεςίεσ βιντεοςκόπθςθσ-και φωτογραφικισ κάλυψθσ για το ςφνολο τθσ διάρκειασ 

του Σεμιναρίου 

• Υπθρεςία διερμθνείασ ςτθν ελλθνικι νοθματικι γλϊςςα 

• Υπθρεςία ηωντανισ αναμετάδοςθσ μζςω Διαδικτφου (live web broadcasting) για το 

ςφνολο τθσ διάρκειασ του Σεμιναρίου 

• Μία (1) αίκουςα εκδθλϊςεων (διάταξθ: αίκουςασ διδαςκαλίασ με ζδρα ειςθγθτι) 

χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 80 ατόμων, με δυνατότθτα πρόςβαςθσ από αναπθρικό 

αμαξίδιο, με δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε WC για ΑμεΑ, με ςφνδεςθ WiFi, με 

οπτικοακουςτικό εξοπλιςμό και overhead video-data projector για παρουςίαςθ / 

προβολι μζςω Θ/Υ laptop o με flip charts 

• Catering για τουλάχιςτον 80 άτομα 

      - Υποδοχι (καφζσ καλωςορίςματοσ): ροφιματα, χυμοί/αναψυκτικά, μπιςκότα/κζικ  

      - Διάλειμμα (καφζσ διαλείμματοσ): ροφιματα, χυμοί/αναψυκτικά, γλυκά/αλμυρά ςνακ 

• Κάλυψθ δαπανϊν δφο (2) καλεςμζνων ομιλθτϊν / ειςθγθτϊν από Ελλάδα 

• Αξιολόγθςθ Σεμιναρίου & Αποδελτίωςθ. 

Στάδια υλοποίθςθσ 

1. Κακοριςμόσ οριςτικισ θμερομθνίασ (ςε ςυνεννόθςθ με τον Διμο Βόλβθσ) 

2. Ρρόταςθ / -εισ ωσ προσ τον χϊρο φιλοξενίασ του Σεμιναρίου (διεφκυνςθ, 

χαρακτθριςτικά τθσ αίκουςασ, πλθροφορίεσ προςβαςιμότθτασ, πλθροφορίεσ 

υλικοτεχνικοφ εξοπλιςμοφ, οδθγίεσ εφρεςθσ και ςυντεταγμζνεσ για ςυςτιματα 

θλεκτρονικισ πλοιγθςθσ) - Ζγκριςθ από τον Διμο Βόλβθσ 

3. Ρροετοιμαςία προςκλιςεων και καταλόγου αποδεκτϊν (ςε ςυνεννόθςθ με τον Διμο 

Βόλβθσ) 

4. Αποςτολι προςκλιςεων - Εγγραφζσ εκπαιδευόμενων 

5. Ρρόταςθ μενοφ catering - Ζγκριςθ από τον Διμο Βόλβθσ 



 
 

 

Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και εκνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςϊν χωρϊν 

6. Διεξαγωγι. Ο Ανάδοχοσ πρζπει κατά τθ διάρκεια του Σεμιναρίου: (α) να αναπαράγει το 

τελικό πρόγραμμα και να ετοιμάςει kit ςυμμετεχόντων, (β) να οργανϊςει γραφείο 

υποδοχισ για τθν εγγραφι των ςυμμετεχόντων και τθ διανομι ζντυπου υλικοφ, (γ) να 

διακζςει το κατάλλθλο προςωπικό για τεχνικι υποςτιριξθ, για τθ ςωςτι λειτουργία 

του παρεχόμενου εξοπλιςμοφ, και για τθν ομαλι εξυπθρζτθςθ των ςυμμετεχόντων 

κατά τθ διάρκεια των ομιλιϊν και των διαλειμμάτων, (ε) να καλφψει με βίντεο και 

φωτογραφίεσ τα δρϊμενα, (ςτ) να διανζμει ςτουσ ςυμμετζχοντεσ, με τθ λιξθ των 

μακθμάτων, αντίτυπα τθσ φόρμασ αξιολόγθςθσ του Σεμιναρίου και να ςυλλζξει τα 

ςυμπλθρωμζνα ζντυπα, και (η) να παραδϊςει ςτουσ ςυμμετζχοντεσ βεβαιϊςεισ 

παρακολοφκθςθσ. 

7. Αποδελτίωςθ. Ωσ προσ τθν αποδελτίωςθ, ο Ανάδοχοσ πρζπει να παραδϊςει ςτον Διμο 

Βόλβθσ, ςε CD, DVD ι USB, το ςφνολο του υλικοφ του Σεμιναρίου ςε μορφι κατάλλθλθ 

για πικανι επανζκδοςθ και μελλοντικι αναπαραγωγι, ζωσ και τθν καταλθκτικι 

θμερομθνία όπωσ αυτι ορίηεται για τα παραδοτζα ςτον πίνακα που ακολουκεί. 

Ραραδοτζα – Χρονοδιάγραμμα 

Ρλθροφοριακό υλικό για τον χϊρο 

φιλοξενίασ και τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ 

(ςυμπεριλαμβανομζνου και του catering 

κακϊσ και τθσ μεταφοράσ και φιλοξενίασ 

των δφο ομιλθτϊν) 

4/2019 

Σχζδιο Ρροςκλιςεων και Ρίνακασ 

Αποδεκτϊν 
4/2019 

Υλικό αποδελτίωςθσ του Σεμιναρίου 

(τελικό πρόγραμμα, κατάλογοσ εγγραφϊν 

/ ςυμμετεχόντων, βίντεο και 

φωτογραφίεσ, υλικό παρουςιάςεων / 

ειςθγιςεων, ςυνεντεφξεισ, 

ςυμπλθρωμζνα φφλλα αξιολόγθςθσ, και 

τυχόν δθμοςιεφματα) 

6/2019 

 

 

 

 

 



 
 

 

Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και εκνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςϊν χωρϊν 

Ρροχπολογιςμόσ 

ΤΛΤΛΟΣ ΡΑΕΧΟΜΕΝΘΣ ΥΡΘΕΣΛΑΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ 
ΜΕ ΦΡΑ 24% 

Δ. Παραδοτζο 4.3.3 (D4.3.3) Εκπαίδευςη και κατάρτιςη 
επαγγελματιϊν και ενδιαφερομζνων  μερϊν  (Education and 
training of professionals and stakeholders) 
Διοργάνωςθ ενόσ (1) τοπικοφ ςεμιναρίου για ςτελζχθ τοπικισ 

αυτοδιοίκθςθσ, υπθρεςίεσ και φορείσ ςχετιηόμενουσ με 

ςχεδιαςμό/διαχείριςθ κλθρονομιάσ και τουριςτικϊν πόρων, ςτο 

πλαίςιο του Ραραδοτζου D4.3.3 

4.130,00 € 

 
Ε. Παραδοτζο 5.3.2 (D5.3.2) Προϊθηςη μζςω Πολυμζςων και ημείων Πληροφόρηςησ 
(Promotion multimedia & information points) 
Εργαςία: Σχεδίαςθ, ανάπτυξθ και εγκατάςταςθ δφο (2) ειδικϊν, πλιρωσ προςβάςιμων, 

ςτακμϊν πλθροφόρθςθσ (infokiosks), ςτο πλαίςιο του Ραραδοτζου D5.2.2 

Θ δράςθ αφορά ςτθ ςχεδίαςθ, ανάπτυξθ, και εγκατάςταςθ δθμόςιων ςθμείων 

πλθροφόρθςθσ (infokiosks) ςε κομβικά ςθμεία του Διμου.  

Συγκεκριμζνα κα εγκαταςτακοφν δφο (2) ςθμεία τουριςτικισ και εμπορικισ πλθροφόρθςθσ 

ςτο κζντρο του Σταυροφ ςτο Διμο Βόλβθσ, τα οποία κα εξαςφαλίηουν δυνατότθτα 

πρόςβαςθσ για ΑμεΑ, και ςυγκεκριμζνα τουλάχιςτον τα εξισ: 

• Ζνα (1) αλλθλεπιδραςτικό info kiosk εςωτερικοφ χϊρου (προςαρμοςμζνο για 

αλλθλεπίδραςθ με τθ νζα ιςτοςελίδα τουριςτικισ πλθροφόρθςθσ του Διμου και τθ 

Διαςυνοριακι Τουριςτικι πφλθ του ζργου "Access2Heritage" , κακϊσ και για τθν 

παρουςίαςθ multimedia υλικοφ του ζργου) 

• ζνα (1) διαδραςτικό τραπζηι (προςαρμοςμζνο για αλλθλεπίδραςθ με τθ νζα ιςτοςελίδα 

τουριςτικισ πλθροφόρθςθσ του Διμου και τθ Διαςυνοριακι Τουριςτικι πφλθ του 

ζργου "Access2Heritage", κακϊσ και για τθν παρουςίαςθ multimedia υλικοφ του ζργου) 

ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΧΕΔΙΑΜΟΤ 

Θ ςχεδίαςι τουσ κα πρζπει να είναι βάςει των αρχϊν του «Κακολικοφ Σχεδιαςμοφ» και 

λαμβάνοντασ υπόψθ τα παρακάτω ανκρωπομετρικά ςτοιχεία και προδιαγραφζσ 

πρόςβαςθσ ςτθ ςιμανςθ/ πλθροφορία/ επικοινωνία: 



 
 

 

Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και εκνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςϊν χωρϊν 

  

Διαζηάζειρ αναπηπικού αμαξιδίος 

 

ΥΡΕΧΩΔΕ (νυν ΥΡΕΚΑ) 

Ελάχιςτοσ αναγκαίοσ ελεφκεροσ χϊροσ κακ’ φψοσ 

 



 
 

 

Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και εκνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςϊν χωρϊν 

 

ΟΘΕ 

Ρεριοχι προςεγγίςιμθ από άτομο ςε αναπθρικό αμαξίδιο 

 



 
 

 

Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και εκνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςϊν χωρϊν 

 

ΟΘΕ 

Ρεριοχι προςεγγίςιμθ από άτομο ςε αναπθρικό αμαξίδιο 

 



 
 

 

Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και εκνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςϊν χωρϊν 

 

ΟΘΕ 

Ρεριοχζσ με δυνατότθτα προςζγγιςθσ από άτομο ςε αναπθρικό αμαξίδιο και όρκιο άτομο 

 

 

ΥΡΕΧΩΔΕ (νυν ΥΡΕΚΑ) 

Κατάλλθλα φψθ διαμόρφωςθσ προςβάςιμων επιφανειϊν εργαςίασ 



 
 

 

Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και εκνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςϊν χωρϊν 

 

ECA2003 

Ικανοποιηηικό κονηπάζη θόνηος-ζηοισείων 

 

ECA2003 

Εφκολα αντιλθπτι ςιμανςθ με χριςθ κλαςικϊν χρωμάτων: α) μπλε για πλθροφόρθςθ, β) 

πράςινο για αςφάλεια, γ) κίτρινο για προςοχι, δ) κόκκινο για κίνδυνο/ άμεςθ αντίδραςθ 

 

 

Αντιλθπτό μζγεκοσ ςτοιχείων επιγραφισ ςε ςχζςθ με τθν απόςταςθ 

 

 

 



 
 

 

Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και εκνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςϊν χωρϊν 

Λδιαίτερα επιςθμαίνεται ότι για άτομα με προβλιματα όραςθσ επιβάλλεται θ χριςθ 

ανάγλυφων ςυμβόλων (π.χ., ςε εξωτερικά πλικτρα, κ.λπ.) και θ πρόβλεψθ θχθτικισ 

ςιμανςθσ.  

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΚΑΙ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

Α. Αλλθλεπιδραςτικό info kiosk με ενςωματωμζνο digital signage, κλειςτοφ χϊρου 

(αλλθλεπίδραςθ με τθν Τουριςτικι πφλθ και παρουςίαςθ multimedia υλικοφ του ζργου 

Access2Heritage) 

Το info kiosk κα τοποκετθκεί ςε ειδικά διαμορφωμζνο χϊρο, ςτο κζντρο του Σταυροφ, ςτο 

κεντρικό Ρερίπτερο πλθροφόρθςθσ του Διμου, και πρζπει : 

• να χαρακτθρίηεται από κομψότθτα και απλότθτα ςτθ ςχεδίαςι του 

• να προςφζρει ικανοποιθτικι ευχρθςτία για όλουσ (κατάλλθλο φψουσ και κλίςθσ τθσ 

οκόνθσ) 

• να διακζτει δεφτερθ διαφθμιςτικι οκόνθ για τθν προβολι των προωκθτικϊν 

multimedia 

• θ βάςθ του και το ςφνολο τθσ καταςκευισ να είναι ςτακερά αποτρζποντασ 

οποιοδιποτε κίνδυνο πτϊςθσ 

• να είναι αδιάβροχο το ςφνολο των μερϊν και αντι-βανδαλιςτικοφ τφπου 

• να προςτατεφεται ο χριςτθσ κακϊσ και τα "ηωτικά" μζρθ του μθχανιματοσ από τον 

ιλιο, τθ βροχι και το χιόνι και να διακζτουν κατάλλθλθ μόνωςθ από τθ κερμότθτα του 

θλίου ϊςτε να μθ υπερκερμαίνεται θ καταςκευι 

ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

• ΕΡΕΞΕΓΑΣΤΘΣ: 2.60GHz ι ανϊτερων προδιαγραφϊν 

• ΜΝΘΜΘ: DDR3, 2GB, 1600MHz ι ανϊτερων προδιαγραφϊν 

• ΣΚΛΘΟΣ ΔΛΣΚΟΣ: Solid State, 32GB, 2.5'' ι ανϊτερων προδιαγραφϊν 

• ΚΑΤΑ ΓΑΦΛΚΩΝ: 1GB, 589 MHz ι ανϊτερων προδιαγραφϊν 

• ΤΟΦΟΔΟΤΛΚΟ: 230V 

• ΛΕΛΤΟΥΓΛΚΟ ΣΥΣΤΘΜΑ: Windows 8.1 - 64bit ι ανϊτερων προδιαγραφϊν 

• ΟΚΟΝΘ (ΑΦΘΣ): 27" Full HD ι ανϊτερων προδιαγραφϊν 

ΕΓΓΤΗΗ 

Το προϊόν κα πρζπει ςυνοδεφεται από διετι τουλάχιςτον εγγφθςθ. 

B. Διαδραςτικό τραπζηι (αλλθλεπίδραςθ με τθν Τουριςτικι πφλθ και παρουςίαςθ 

multimedia υλικοφ του ζργου Access2Heritage) 

Το διαδραςτικό τραπζηι κα παρζχει πλθροφορίεσ και πρόςβαςθ ςτισ online και mobile 

εφαρμογζσ του ζργου "Access2Heritage" και κα τοποκετθκεί ςε ειδικά διαμορφωμζνο 



 
 

 

Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και εκνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςϊν χωρϊν 

χϊρο, ςτο Κζντρο Ρλθροφόρθςθσ για τθν Ραράκτια Ηϊνθ του Στρυμονικοφ Κόλπου και του 

Κόλπου τθσ Λεριςςοφ. 

Κα πρζπει: 

• Να προςφζρεται με λειτουργικά ςυςτιματα Windows και Android 

• Να είναι αδιάβροχο και αντι-βανδαλιςτικοφ τφπου ϊςτε να μθν κινδυνεφει από πτϊςθ 

αντικειμζνων ι βίαιθ χριςθ 

ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ  

• Windows 8.1. θ ανϊτερο 

• ΕΡΕΞΕΓΑΣΤΘΣ: 2.90GHz ι ανϊτερων προδιαγραφϊν 

• ΜΝΘΜΘ: DDR3, 2GB, 1600MHz ι ανϊτερων προδιαγραφϊν 

• ΣΚΛΘΟΣ ΔΛΣΚΟΣ: Solid State, 32GB, 2.5'' ι ανϊτερων προδιαγραφϊν 

• ΚΑΤΑ ΓΑΦΛΚΩΝ: 1GB, 589 MHz ι ανϊτερων προδιαγραφϊν 

• ΤΟΦΟΔΟΤΛΚΟ: 230V 

• ΛΕΛΤΟΥΓΛΚΟ ΣΥΣΤΘΜΑ: Windows 8.1 - 64bit ι ανϊτερων προδιαγραφϊν 

• ΟΚΟΝΘ (ΑΦΘΣ): 27" Full HD ι ανϊτερων προδιαγραφϊν 

ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ (Android OS 4.4 KitKat η ανϊτερο) 

• ΜΝΘΜΘ: 2GB 

• ΣΚΛΘΟΣ ΔΛΣΚΟΣ: 8GB eMMC 

• ΟΚΟΝΘ (ΑΦΘΣ): 27" Full HD 

ΕΓΓΤΗΗ 

Το προϊόν κα πρζπει ςυνοδεφεται από διετι τουλάχιςτον εγγφθςθ. 

Στάδια υλοποίθςθσ 

Τα ςτάδια υλοποίθςθσ είναι τα ακόλουκα:  

1. Εξωτερικι και εςωτερικι ςχεδίαςθ 
2. Ζγκριςθ/Αλλαγζσ από τον Φορζα Ανάκεςθσ/Διμο Βόλβθσ 
3. Ανάπτυξθ, ολοκλιρωςθ και δοκιμι 
4. Τελικι ζγκριςθ / Αλλαγζσ από τον Φορζα Ανάκεςθσ/Διμο Βόλβθσ 
5. Εγκατάςταςθ  
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Ραραδοτζα – Χρονοδιάγραμμα 

Ζκκεςθ ςχεδιαςμοφ 3/2019 

Εγκατεςτθμζνο αλλθλεπιδραςτικό info 

kiosk, εγχειρίδιο λειτουργίασ 
10/2019 

Εγκατεςτθμζνο διαδραςτικό τραπζηι, 

εγχειρίδιο λειτουργίασ 
10/2019 

 
Ρροχπολογιςμόσ 

ΤΛΤΛΟΣ ΡΑΕΧΟΜΕΝΘΣ ΥΡΘΕΣΛΑΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ 
ΜΕ ΦΡΑ 24% 

Ε. Παραδοτζο 5.3.2 (D5.3.2) Προϊθηςη μζςω Πολυμζςων και 
ημείων Πληροφόρηςησ (Promotion multimedia & information 
points) 
Σχεδίαςθ, ανάπτυξθ και εγκατάςταςθ δφο (2) ειδικϊν, πλιρωσ 

προςβάςιμων, ςτακμϊν πλθροφόρθςθσ (infokiosks), ςτο πλαίςιο του 

Ραραδοτζου D5.3.2 

12.000,00 € 

 
Σ. Παραδοτζο 5.3.5 (D5.3.5) Βελτίωςη τησ πρόςβαςησ ςε υπάρχουςεσ πληροφορίεσ ςτο 
διαδίκτυο (Improving access to existing online information) 

Εργαςία 1: Ανάπτυξθ Λςτοςελίδασ Τουριςτικισ Ραρουςίαςθσ τθσ περιοχισ του Διμου 

Βόλβθσ, ςε Ελλθνικά και Αγγλικά, προςβάςιμθ ςφμφωνα με το πρότυπο WCAG 2.0, 

τουλάχιςτον ςε επίπεδο ΑΑ,  ςτο πλαίςιο του Ραραδοτζου D5.3.5 για τθ ςχεδίαςθ και 

ανάπτυξθ νζων προςβάςιμων θλεκτρονικϊν πθγϊν τοπικισ τουριςτικισ πλθροφόρθςθσ, 

Δεδομζνου ό,τι ζνασ ταξιδιϊτθσ με αναπθρία, με μειωμζνθ κινθτικότθτα ι Τρίτθσ θλικίασ 

πριν επιςκεφτεί ζναν τόπο ςυνικωσ αναηθτά πλθροφορίεσ (π.χ., για ειδικζσ υπθρεςίεσ και 

παροχζσ ςτον τόπο επίςκεψθσ, για το κεςμικό πλαίςιο, κ.λπ.) και ςε επίςθμουσ ιςτοτόπουσ, 

π.χ., των διμων επίςκεψθσ, τοπικϊν φορζων αναπθρίασ, κ.λπ., οι εταίροι του ζργου 

"Access2Heritage" με ειδικό ςτόχο τθν αφξθςθ τθσ χριςθσ των ΤΡΕ ςτον τομζα του 

τουριςμοφ, και ειδικότερα τθ βελτίωςθ υφιςτάμενων θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν 

(εντοπιςμόσ και αποκατάςταςθ προβλθμάτων προςβαςιμότθτασ), ανάπτυξθ νζων κακολικά 

προςβάςιμων θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν, κ.λπ., κα προχωριςουν ςτθ δθμιουργία νζων 

πλιρωσ προςβάςιμων θλεκτρονικϊν πθγϊν πλθροφόρθςθσ με ειδικζσ ενότθτεσ με 

πλθροφορίεσ για τουρίςτεσ από τισ ομάδεσ ςτόχο του ζργου "Access2Heritage". 

Στο πλαίςιο λοιπόν τθσ τουριςτικισ πολιτικισ του Διμου Βόλβθσ, και ςε ςυνάφεια με το 

αντικείμενο και το όραμα του ζργου Access2Heritage, κρίνεται ςκόπιμθ θ δθμιουργία 
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αποκλειςτικισ, πλιρωσ προςβάςιμθσ, ιςτοςελίδασ τουριςτικοφ περιεχομζνου ςτθν οποία 

κα προβάλλεται ποικιλοτρόπωσ θ φυςικι και πολιτιςτικι κλθρονομιά του Διμου. Θ νζα 

αυτι ιςτοςελίδα κα αποτελζςει τον επίςθμο Λςτότοπο τουριςτικισ προβολισ και 

προϊκθςθσ του Διμου, αλλά ςυγχρόνωσ κα λειτουργιςει ωσ εργαλείο αξιοποιιςιμο για 

τουσ επιςκζπτεσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ επίςκεψισ τουσ ςτθν περιοχι.  

Αυτό ςθμαίνει ότι από τθ δθμιουργία τθσ κα ζχει δυναμικό και όχι ςτατικό χαρακτιρα. Κα 

υπάρχει θ δυνατότθτα ςυνεχόμενθσ τακτικισ επζκταςθσ και εμπλουτιςμοφ τόςο ςε 

επίπεδο κεματικοφ περιεχομζνου, όςο και ςε επίπεδο γλωςςϊν επικοινωνίασ. Κα παρζχει, 

επιπλζον, τθ δυνατότθτα πολυγλωςςικότθτασ, χωρίσ περιοριςμό ςτον αρικμό των γλωςςϊν 

που μπορεί να εξυπθρετιςει. Αρχικά κα πρζπει να λειτουργεί ςε τουλάχιςτον δυο (2) 

γλϊςςεσ (ελλθνικά και αγγλικά), ενϊ επικυμθτι είναι, και κα ςυνεκτιμθκεί, και θ 

λειτουργία ςε βουλγάρικα. 

Ο βαςικόσ ςτόχοσ τθσ νζασ αυτισ ιςτοςελίδασ κα είναι θ ολοκλθρωμζνθ πλθροφόρθςθ του 

επιςκζπτθ, ςε όλα τα κζματα που είτε είναι άμεςθσ χρθςιμότθτασ, είτε μπορεί να τον 

ενδιαφζρουν, κατά τθν παραμονι του ςτθ περιοχι. Κα παρζχει πλθροφορίεσ για τον Διμο 

και τθν πολιτιςτικι και περιβαλλοντικι κλθρονομιά του, για το ζργο Access2Heritage και τα 

βαςικότερα αποτελζςματά τoy, και γενικότερα για τον προςβάςιμο τουριςμό για όλουσ ςτθ 

διαςυνοριακι περιοχι. Αναλυτικότερα, κα πλθροφορεί τον επιςκζπτθ ποια μζρθ μπορεί να 

επιςκεφτεί, πωσ να μετακινθκεί ςτθν περιοχι, είτε με δικό του μζςο (με τθ χριςθ 

διαδραςτικϊν χαρτϊν) είτε με δθμόςια μζςα (διαδρομζσ, πρόγραμμα δρομολογίων, κ.λπ.), 

τι αξιοκζατα (ποικίλου ενδιαφζροντοσ) μπορεί να βρει, τι εκδθλϊςεισ (ποικίλου 

ενδιαφζροντοσ) μπορεί να παρακολουκιςει κατά τθ διαμονι του, τι δραςτθριότθτεσ 

(ποικίλου ενδιαφζροντοσ) μπορεί να επιλζξει, τι καιρικζσ ςυνκικεσ κα ςυναντιςει, κ.ο.κ. 

Λδιαίτερθ ζμφαςθ κα δοκεί ςτθν ιςότιμθ εξυπθρζτθςθ και πλθροφόρθςθ όλων των 

επιςκεπτϊν και ειδικά των ατόμων με αναπθρία και μειωμζνθ κινθτικότθτα. Επιπλζον, κα 

γίνεται αναφορά ςτθν Ευρωπαϊκι Εδαφικι Συνεργαςία και τθν ευρωπαϊκι 

ςυγχρθματοδότθςθ, και κα είναι ςυνδεδεμζνοσ με τον ιςτότοπο του Ρρογράμματοσ. 

Επιπλζον, κα περιλαμβάνει τθ δυνατότθτα ζκτακτων νζων και ανακοινϊςεων, χριςιμων 

για τον τουριςτικό επιςκζπτθ (ζκτακτα καιρικά φαινόμενα, απεργίεσ ςε Μζςα μαηικισ 

Μεταφοράσ ι ςτθ λειτουργία τουριςτικϊν αξιοκεάτων, κλπ.). 

Κα του παρζχει, ωσ εκ τοφτου, όλα τα ςτοιχεία που μποροφν να αυξιςουν τθν τουριςτικι 

του εμπειρία ςτο καλφτερο δυνατό επίπεδο, με εφκολο και πρακτικό τρόπο, ζτςι ϊςτε να 

αποτελζςει τον καλφτερο πρεςβευτι τθσ περιοχισ ςτο μζλλον για άλλουσ πικανοφσ 

επιςκζπτεσ. 

Θ νζα αυτι ιςτοςελίδα κα πρζπει να ςχεδιαςτεί και να υλοποιθκεί με τρόπο ϊςτε να 

διαςφαλίηεται «κακολικι πρόςβαςθ» (αγγλ. Universal Access) ςε αυτι, δθλαδι 
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προςβαςιμότθτα ςτο ευρφτερο δυνατό φάςμα χρθςτϊν και ςυνκθκϊν χριςθσ. Για τον λόγο 

αυτό, θ ανάπτυξι τθσ κα πρζπει να βαςιςκεί ςτισ αρχζσ του «Σχεδιαςμοφ για Πλουσ» (αγγλ. 

Design for All), κακϊσ και ςε διεκνϊσ αναγνωριςμζνουσ κανόνεσ ανάπτυξθσ περιεχομζνου 

για τον Λςτό, ςυμπεριλαμβανομζνου τθσ νζασ ζκδοςθσ 2.0 των οδθγιϊν τθσ Κοινοπραξίασ 

του Ραγκόςμιου Λςτοφ (W3C) για τθν Ρροςβαςιμότθτα Ρεριεχομζνου του Λςτοφ (αγγλ. Web 

Content Accessibility Guidelines, version 2.0 ι αλλιϊσ WCAG 2.0). 

Για τθν υλοποίθςθ αυτισ τθσ εργαςίασ, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να παρζχει το ςφνολο των 

απαιτοφμενων υπθρεςιϊν ανάλυςθσ, ςχεδιαςμοφ και ανάπτυξθσ τθσ προςβάςιμθσ 

ιςτοςελίδασ, αποδεικνφοντασ ότι διακζτει το απαιτοφμενο εξειδικευμζνο και ιδιαιτζρωσ 

ζμπειρο προςωπικό, το οποίο ζχει ολοκλθρϊςει με επιτυχία ικανό αρικμό αντίςτοιχων 

ζργων. 

Στθ ςυνζχεια περιγράφονται τα ηθτοφμενα ςτοιχεία του περιεχομζνου, των λειτουργικϊν 

χαρακτθριςτικϊν και των υπθρεςιϊν, και των τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ εν λόγω 

ιςτοςελίδασ. 

Οι υποψιφιοι ανάδοχοι του ζργου ςτθν Ρροςφορά τουσ κα πρζπει να υποβάλλουν   

ςχετικό δείγμα  και επιπρόςκετα μποροφν να ςυμπεριλάβουν ςτισ προτάςεισ τουσ επιπλζον 

λειτουργίεσ ι εργαλεία από όςα αναφζρονται ςτισ κατωτζρω ενότθτεσ. Αυτζσ οι 

επιπρόςκετεσ παροχζσ κα πρζπει να διευκολφνουν τθν προςπάκεια τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ να προβάλει με αποτελεςματικό τρόπο τα υπαγόμενα ςε αυτιν τον Διμο ωσ 

τουριςτικό προοριςμό. Πςεσ επιπρόςκετεσ παροχζσ κρικοφν ωσ χριςιμεσ για τθν 

τουριςτικι προβολι του Διμου κα βακμολογθκοφν ςτο πλαίςιο τθσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Στα περιεχόμενα τθσ Ρλατφόρμασ κα πρζπει να ςυμπεριλαμβάνονται: 
• Γενικζσ πλθροφορίεσ για τον Διμο Βόλβθσ (χαρακτθριςτικά, ιςτορία, καιρόσ και 

κακθμερινι πρόβλεψθ, κ.λπ.) 

• Ρλθροφορίεσ για άφιξθ & αναχϊρθςθ (αεροπορικζσ και ακτοπλοϊκζσ ςυνδζςεισ, 

χερςαίεσ μεταφορζσ, κ.λπ.) 

• Ρρόςβαςθ ςε πλθροφορίεσ για τθ διαμονι (ξενοδοχεία, καταλφματα, κ.λπ.), με 

πλθροφορίεσ προςβαςιμότθτασ για όλουσ 

• Ρρόςβαςθ ςε πλθροφορίεσ για εςτίαςθ, διαςκζδαςθ, ψυχαγωγία και ςπορ, με 

πλθροφορίεσ προςβαςιμότθτασ για όλουσ 

• Ρρόςβαςθ ςε πλθροφορίεσ για αξιοκζατα (ιδιαίτερα ςθμεία, φορείσ ιςτορίασ και 

πολιτιςμοφ, ναοί/εκκλθςίεσ, κ.λπ.), με πλθροφορίεσ προςβαςιμότθτασ για όλουσ 

• Ρρόςβαςθ ςε πλθροφορίεσ για διαδρομζσ εντόσ και εκτόσ τθσ πόλθσ, με πλθροφορίεσ 

προςβαςιμότθτασ για όλουσ 

• Ρρόςβαςθ ςε πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν υγεία, τθν αςφάλεια, τθλζφωνα ζκτακτθσ 

ανάγκθσ, κ.λπ., με πλθροφορίεσ προςβαςιμότθτασ για όλουσ 
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• Ρλθροφορίεσ για μετακινιςεισ & εκδρομζσ, με πλθροφορίεσ προςβαςιμότθτασ για 

όλουσ 

• Ρλθροφορίεσ για εκδθλϊςεισ (κεςμοκετθμζνεσ και μθ) και εκκζςεισ (μόνιμεσ ι μθ), με 

πλθροφορίεσ προςβαςιμότθτασ για όλουσ 

• Ρλθροφορίεσ για δθμοτικζσ παραλίεσ, χϊρουσ παιδικισ ψυχαγωγίασ και χϊρουσ 

ςτάκμευςθσ, με πλθροφορίεσ προςβαςιμότθτασ για όλουσ 

• Ρλθροφορίεσ για διάφορεσ δθμοτικζσ και λοιπζσ υπθρεςίεσ, με πλθροφορίεσ 

προςβαςιμότθτασ για όλουσ 

• Ρρόςβαςθ ςε πλθροφορίεσ για κεματικό τουριςμό, με πλθροφορίεσ προςβαςιμότθτασ 

για όλουσ 

• Νζα και ανακοινϊςεισ ςε ςχζςθ με εκδθλϊςεισ, ζκτακτεσ ειδιςεισ, και άλλεσ 

δραςτθριότθτεσ που λαμβάνουν χϊρα ςτθν περιοχι.  

• Ο προτεινόμενοσ τρόποσ διάρκρωςθσ του περιεχομζνου τθσ ιςτοςελίδασ κα πρζπει να 

περιγραφκεί ςτθν πρόταςθ του υποψιφιου Αναδόχου 

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

• Σε κάκε ιςτοςελίδα κα εμφανίηεται πάντοτε το βαςικό μενοφ πλοιγθςθσ με τισ κφριεσ 

(πρωτοβάκμιεσ) επιλογζσ. Πταν οι επιςκζπτεσ επιλζξουν από τθν αρχικι ςελίδα κάποια 

από τισ βαςικζσ κατθγορίεσ του μενοφ, τότε για τθ διευκόλυνςι τουσ κατά τθν 

πλοιγθςι τουσ ςτισ επιμζρουσ ιςτοςελίδεσ κα πρζπει να προβλεφκεί θ ανάπτυξθ ενόσ 

πρόςκετου πιο αναλυτικό μενοφ ςε κάκε ιςτοςελίδα. 

• Κάκε ςελίδα κα περιλαμβάνει, φόρμα αναηιτθςθσ θ οποία κα βαςίηεται ςτο ςφνολο 

των περιεχομζνων τθσ ςελίδασ (και των αναρτθμζνων αρχείων). 

• Στα άρκρα τθσ ιςτοςελίδασ κα υπάρχει θ δυνατότθτα ςτο χριςτθ να το μοιράηεται ςτα 

social media (FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM, PINTEREST, YOU TUBE).  

• Δυνατότθτα πολυγλωςςικισ ανάπτυξθσ, με τθν εξ αρχισ ενεργοποίθςθ τθσ ςελίδασ 

ςτθν ελλθνικι και αγγλικι γλϊςςα, κακϊσ και τθ δυνατότθτα ενεργοποίθςθσ 

επιπρόςκετων γλωςςϊν από πλευράσ του Διμου ςτο μζλλον. 

• Εργαλείο απεικόνιςθσ ςε χάρτθ κάκε ςθμείου τουριςτικοφ ενδιαφζροντοσ του 

Καλλικρατικοφ Διμου Βόλβθσ. Ο Ανάδοχοσ του ζργου κα εξαςφαλίςει τουσ ψθφιακοφσ 

χάρτεσ (gοogle maps ι αντίςτοιχοι) ςτισ αναγκαίεσ κλίμακεσ για όλο τον Διμο.  

• Εργαλείο πρόγνωςθσ καιροφ με ςυνεχι επικαιροποίθςθ (λιψθ μετεωρολογικϊν 

προβλζψεων από ςχετικό πάροχο) 

• Ρρόβλεψθ για ενςωμάτωςθ downloadable αρχείων ςτισ επιμζρουσ ςελίδεσ του 

ιςτοτόπου, όπωσ λ.χ. pdf files, gpx files, αρχείων εικόνων κοκ. Επικυμθτι και 

ςυνεκτιμϊμενθ θ δυνατότθτα μεταφόρτωςθσ εναλλακτικϊν προςβάςιμων εκδόςεων 

για το ίδιο ζγγραφο. 

• Ενότθτα «Βιβλίο Επιςκεπτϊν», ςτθν οποία οι ίδιοι οι χριςτεσ κα μποροφν να 

καταχωροφν τα προςωπικά του ςχόλια ι/και εντυπϊςεισ αναφορικά με τθν επίςκεψι 

τουσ, να ανεβάηουν δικό τουσ υλικό (κείμενα, φωτογραφίεσ, βίντεο κοκ.), πάντα 

κατόπιν ελζγχου από moderator (με moderation tool).  
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• Εργαλείο για τθν ανεφρεςθ εκδθλϊςεων βάςει θμερολογίου. Να δίδεται θ δυνατότθτα 

ειςαγωγισ εκδθλϊςεων ςε ειδικι φόρμα από τουσ διαχειριςτζσ. 

• Ενςωμάτωςθ site map με δυναμικι απεικόνιςθ τθσ εκάςτοτε δομισ του ιςτοτόπου (με 

αυτόματθ ενθμζρωςθ κάκε φορά που προςτίκεται, διαγράφεται ι μετατίκεται κάποια 

ςελίδα ι ενότθτα) 

• Φόρμα επικοινωνίασ χρθςτϊν 

• Ρρόβλεψθ των απαιτοφμενων ευκολιϊν χριςθσ, όπωσ λ.χ. κουμπιά για άμεςθ 

εκτφπωςθ, αποςτολι με θλεκτρονικό ταχυδρομείο ι αποκικευςθ ωσ αρχείο pdf τθσ 

εκάςτοτε ιςτοςελίδασ, δυνατότθτα αυξομείωςθσ μεγζκουσ των γραμμάτων κοκ. 

• Επικυμθτι και ςυνεκτιμϊμενθ θ δυνατότθτα εξαγωγισ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων 

επιςκεψιμότθτασ και χριςθσ ςτο οποίο κα προβάλλονται ενδιαφζροντα αναλυτικά 

ςτοιχεία και πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν επιςκεψιμότθτα τθσ πλατφόρμασ, των 

υπθρεςιϊν και των περιεχομζνων, με βάςθ γεωγραφικά και θμερολογιακά κριτιρια. 

• Επικυμθτι και ςυνεκτιμϊμενθ θ δυνατότθτα υποςτιριξθσ Quick Response (QR) Codes 

• Επικυμθτι και ςυνεκτιμϊμενθ θ δυνατότθτα δθμιουργίασ δυναμικϊν χαρτϊν 

αποτφπωςθσ αξιοκζατων και υπόδειξθσ διαδρομϊν. 

• Επικυμθτι και ςυνεκτιμϊμενθ θ δυνατότθτα livestreaming από web camera του Διμου 

Βόλβθσ 

• Επικυμθτι και ςυνεκτιμϊμενθ θ δυνατότθτα να μποροφν κατά περιόδουσ να 

διεξάγονται on-line ζρευνεσ (surveys) με ςκοπό τθ ςτακερι καταγραφι των 

προτιμιςεων και αναγκϊν των επιςκεπτϊν, τθ ςυλλογι ςτοιχείων για τθ 

βελτιςτοποίθςθ των υπθρεςιϊν τθσ περιοχισ και τθ μζτρθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ 

τθσ ιςτοςελίδασ, ςτοχεφοντασ ςτθ ςυνεχι βελτίωςθ των υπθρεςιϊν που παρζχονται 

από αυτι. Οι ερωτιςεισ κα αναφζρονται ςε κζματα που κα επιλζξει ο ςυντάκτθσ του 

ερωτθματολογίου και τισ οποίεσ οι χριςτεσ κα καλοφνται να απαντιςουν ανϊνυμα. 

 
Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει ςτθν Τεχνικι του Ρροςφορά να προςδιορίςει και 
περιγράψει τθν προτεινόμενθ τεχνικι λφςθ και να τεκμθριϊςει τουσ τρόπουσ με τουσ 
οποίουσ επιτυγχάνεται θ ςυμμόρφωςθ με τα παρακάτω ηθτοφμενα ςε όλα τα επίπεδα. 

 

ΓΕΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

Γενικά, θ ιςτοςελίδα κα πρζπει να υποςτθρίηει πολυγλωςςία και κα πρζπει να λειτουργεί 

αυτόνομα και ανεξάρτθτα από λοιπά ςυςτιματα. Ωςτόςο, κα πρζπει να υποςτθρίηεται και 

θ μετάβαςθ ςε αυτά και από τισ ιςτοςελίδεσ των τρίτων φορζων (π.χ., με τθν παροχι 

ςχετικοφ ςυνδζςμου ςτισ ιςτοςελίδεσ τουσ). 

Οι επιμζρουσ ιςτοςελίδεσ κα πρζπει να καλφπτουν πλιρωσ και βζλτιςτα τισ ανάγκεσ 

πρόςβαςθσ των επιμζρουσ ομάδων ςτόχου του ζργου. Για τον ςκοπό αυτό, κα πρζπει να 

υποςτθρίηεται θ δυναμικι οργάνωςθ, δομι και παρουςίαςθ περιεχομζνου, κατάλλθλα 

προςαρμοςμζνου ςτισ λειτουργικζσ απαιτιςεισ (διεπαφι-λειτουργικότθτα) και 

ενδιαφζροντα (περιεχόμενο) του χριςτθ. Θ διάκεςθ των πλθροφοριϊν κα βαςίηεται ςε 



 
 

 

Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και εκνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςϊν χωρϊν 

ςυγκεκριμζνα διεκνι πρότυπα και προδιαγραφζσ των απαραίτθτων διεπαφϊν, ϊςτε θ 

πλθροφορία να είναι προςπελάςιμθ από όλεσ τισ κατθγορίεσ ατόμων των ομάδων ςτόχου. 

Οι γενικζσ αρχζσ που κα διζπουν το ςφςτθμα για τθν παροχι των ψθφιακϊν υπθρεςιϊν ςε 

λειτουργικό και τεχνολογικό επίπεδο είναι: 

• Σφςτθμα «ανοικτισ» αρχιτεκτονικισ (open architecture), δθλαδι υποχρεωτικι χριςθ 

ανοικτϊν προτφπων που κα διαςφαλίηουν: 

-τθν ομαλι λειτουργία και ςυνεργαςία μεταξφ του ςυνόλου των προσ προμικεια 
υπθρεςιϊν  
-τθν επεκταςιμότθτα των υποςυςτθμάτων χωρίσ αλλαγζσ ςτθ δομι και αρχιτεκτονικι 
τουσ. 

Οι εφαρμογζσ των ςυςτθμάτων κα πρζπει να είναι κατάλλθλα ςχεδιαςμζνεσ ϊςτε να 

παρζχουν τθ δυνατότθτα εφκολθσ επικοινωνίασ, διαςφνδεςθσ ι και ολοκλιρωςθσ με τρίτεσ 

εφαρμογζσ ι / και υποςυςτιματα. Γι’ αυτό το λόγο κα πρζπει να παρζχουν κατ’ ελάχιςτον 

τα ακόλουκα: 

• Τεκμθριωμζνα API (Application Programming Interface) τα οποία να επιτρζπουν τθν 

ολοκλιρωςθ/ διαςφνδεςθ με τρίτεσ εφαρμογζσ, όπου αυτό είναι απαραίτθτο. Θ 

τεκμθρίωςθσ τθσ προγραμματιςτικισ διεπαφισ (API) κα πρζπει να ςυνοδεφεται από 

μθχανιςμό γραφικισ αλλθλεπίδραςθσ με ςκοπό τθν άμεςθ και εφκολθ κλιςθ των 

μεκόδων του που κα επιτρζπει παράλλθλα και τθ δυναμικι παραμετροποίθςθ των 

οριςμάτων των μεκόδων. 

• Δυνατότθτα διαςφνδεςθσ / επικοινωνίασ με τρίτεσ εφαρμογζσ βάςει διεκνϊν standards 

(REST, JSON, XML, SOAP, UDDI κλπ.). 

• Αρκρωτι (modular) αρχιτεκτονικι του ςυςτιματοσ, ϊςτε να επιτρζπονται μελλοντικζσ 

επεκτάςεισ και αντικαταςτάςεισ, ενςωματϊςεισ, αναβακμίςεισ ι αλλαγζσ διακριτϊν 

τμθμάτων λογιςμικοφ ι εξοπλιςμοφ. Τα αρκρϊματα (modules) κα πρζπει να 

ενςωματϊνονται ςτο κορμό τθσ εφαρμογισ χωρίσ να απαιτοφνται αλλαγζσ ςε αυτόν. 

• Αρχιτεκτονικι Ν-tier για τθν ευελιξία τθσ κατανομισ του κόςτουσ και φορτίου μεταξφ 

κεντρικϊν ςυςτθμάτων και ςτακμϊν εργαςίασ, για τθν αποδοτικι εκμετάλλευςθ του 

δικτφου και τθν ευκολία ςτθν επεκταςιμότθτα, αλλά και ςτθ ςυντιρθςι του. 

• Χριςθ γραφικοφ περιβάλλοντοσ λειτουργίασ των χρθςτϊν για τθν αποδοτικι χριςθ των 

εφαρμογϊν και τθν ευκολία εκμάκθςισ τουσ. 

• Διαςφάλιςθ τθσ πλθρότθτασ, ποιότθτασ, ακεραιότθτασ και αςφάλειασ των δεδομζνων 

των εφαρμογϊν. 

• Σχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ με βαςικι αρχι τθν οικονομία πόρων αλλά και τθ βζλτιςτθ 

απόδοςθ των ςυςτθμάτων που κα προςφερκοφν. 

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να επιδείξει ιδιαίτερθ μζριμνα ςτο ςχεδιαςμό για τθν 

αςφάλεια και τθν προςταςία από ανεπικφμθτεσ ενζργειεσ / επικζςεισ εξωτερικϊν χρθςτϊν 

και κα πρζπει να περιγράψει ςτθν Τεχνικι του Ρροςφορά τον τρόπο με τον οποίο κα 

διαςφαλίςει τθσ αςφάλεια και προςταςία του ιςτότοπου ςε όλα τα επίπεδα. 
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Ειδικι μζριμνα κα πρζπει να επιδειχκεί ςτθν εφαρμογι τθσ Οδθγίασ GDPR. 

ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

Θ επιλογι τθσ πλατφόρμασ και του περιβάλλοντοσ ανάπτυξθσ τθσ ιςτοςελίδασ κα πρζπει να 

εξαςφαλίηει: 

• Τθν υψθλι τθσ απόδοςθ 

• Τθν αξιοποίθςθ και ςυνεργαςία με βάςεισ δεδομζνων 

• Τθν διακεςιμότθτα αυτισ 

• Τθ μεταφερςιμότθτά τθσ (αγγλ. portability) 

Θ πλατφόρμα τθσ ιςτοςελίδασ κα πρζπει να υποςτθρίηει δυνατότθτα διαχείριςθσ 

περιεχομζνου (content management system - CMS) που κα επιτρζπει τθ δθμιουργία και 

διαχείριςθ του θλεκτρονικοφ περιεχομζνου με εφκολο και φιλικό τρόπο.  

Το CMS κα πρζπει να ςχεδιαςτεί από τον Ανάδοχο με τζτοιον τρόπο, ϊςτε να δϊςει ςτουσ 

διαχειριςτζσ τθσ ιςτοςελίδασ πλιρθ αυτονομία ςτο ανζβαςμα και τθ διαχείριςθ του 

περιεχομζνου.  

Λδίωσ κα πρζπει να επιτρζπει ςτουσ διαχειριςτζσ – κατόπιν εκπαίδευςισ τουσ από τον 

Ανάδοχο – να δθμιουργοφν ελεφκερα και εφκολα προτυποποιθμζνεσ ιςτοςελίδεσ για κάκε 

κατθγορία ςθμείων τουριςτικοφ ενδιαφζροντοσ (π.χ., αξιοκζατα, εκδθλϊςεισ, διαδρομζσ, 

μζςα ςυγκοινωνιϊν κοκ.) με προκακοριςμζνα πεδία και αναλυτικι πλθροφόρθςθ. Το 

ηθτοφμενο είναι να μποροφν να δθμιουργθκοφν φόρμεσ ειςαγωγισ και αποκικευςθσ 

ςτοιχείων με προκακοριςμζνα πεδία, οι οποίεσ κα μποροφν εν ςυνεχεία μζςω του CMS να 

δθμοςιοποιθκοφν ςτθ ςελίδα μαηί με τισ ςχετικζσ φωτογραφίεσ ι/και βίντεο (photo/video 

gallery) κακϊσ και με ψθφιακό χάρτθ, ςτον οποίο κα ςθμειϊνεται θ κζςθ κάκε ςθμείου 

ενδιαφζροντοσ. 

Θ παροχι προςβάςιμου ςυςτιματοσ διαχείριςθσ περιεχομζνου και χρθςτϊν των ψθφιακϊν 

ςυςτθμάτων του ζργου, ςφμφωνα με τα πρότυπα που παρουςιάηονται παρακάτω ςτθν 

ενότθτα «Ρρότυπα», κεωρείται επίςθσ ςθμαντικι. 

 

ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ 

Θ αρχιτεκτονικι που κα προτακεί για τθν ιςτοςελίδα κα πρζπει να: 

• είναι αρκρωτι (modular), ϊςτε να επιτρζπονται μελλοντικζσ επεκτάςεισ και 

αντικαταςτάςεισ, ενςωματϊςεισ, αναβακμίςεισ ι αλλαγζσ διακριτϊν τμθμάτων 

λογιςμικοφ ι εξοπλιςμοφ, 
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• είναι Ρολλαπλϊν Επιπζδων (Multi-tier) για τθν ευελιξία τθσ κατανομισ του κόςτουσ και 

του φορτίου μεταξφ κεντρικϊν ςυςτθμάτων, για τθν αποδοτικι εκμετάλλευςθ του 

δικτφου και τθν ευκολία ςτθν επεκταςιμότθτα. 

• ικανοποιεί βαςικζσ τεχνικζσ απαιτιςεισ, όπωσ: 

₋ υψθλι διακεςιμότθτα και αξιοπιςτία 
₋ ανεξαρτθςία από λειτουργικά ςυςτιματα 
₋ Αςφάλεια 
₋ Αξιοπιςτία 
₋ Επεκταςιμότθτα  
₋ Ευκολία διαχείριςθσ 
₋ Υποςτιριξθ ανοικτϊν προτφπων 
₋ Ατομικότθτα 

Κα πρζπει να γίνεται χριςθ ςυςτθμάτων διαχείριςθσ ςχεςιακϊν βάςεων δεδομζνων 

(RDBMS) για τθ δυνατότθτα δθμιουργίασ εφαρμογϊν φιλικϊν ςτο χριςτθ, για τθν υψθλι 

διακεςιμότθτα του ςυςτιματοσ και για τθ δυνατότθτα ελζγχου των προςβάςεων ςτα 

δεδομζνα. 

Οι υποψιφιοι Ανάδοχοι κα πρζπει ςτθν Τεχνικι Ρροςφορά τουσ να περιγράψουν 

αναλυτικό ςχζδιο τθσ προτεινόμενθσ αρχιτεκτονικισ και των διαδικαςιϊν για τθ 

διαςφάλιςθ των παραπάνω. 

ΧΡΗΣΕ 

Το ςφςτθμα κα παρζχει τθ δυνατότθτα κεντρικισ διαχείριςθσ των χρθςτϊν, παρζχοντασ 

υπθρεςίεσ αυκεντικοποίθςθσ (authentication) και εξουςιοδότθςθσ (authorization) ςε 

χριςτεσ ι ομάδεσ χρθςτϊν για τθ διαβακμιςμζνθ πρόςβαςθ ςτο ςφνολο των εφαρμογϊν - 

δεδομζνων του ςυςτιματοσ. 

Στο ςφνολό τθσ, θ ιςτοςελίδα, κα πρζπει να υποςτθρίηει ςφςτθμα αςφάλειασ που κα 

λαμβάνει υπόψθ ομάδεσ χρθςτϊν με διαφορετικά/διαβακμιςμζνα δικαιϊματα, όςον 

αφορά ςτθ διαχείριςθ του περιεχομζνου, ςτθ ςυμπεριφορά τουσ κατά τθν πλοιγθςθ, αλλά 

και ςτθ διαχείριςθ τθσ γενικότερθσ λειτουργικότθτασ τθσ ιςτοςελίδασ.  

Το εν λόγω ςφςτθμα αςφάλειασ κα πρζπει να λαμβάνει υπόψθ τουλάχιςτον τισ ακόλουκεσ 

τρεισ (3) ομάδεσ χρθςτϊν: 

1) Απλόσ Επιςκζπτθσ (Visitor / Guest): Σε αυτιν τθν ομάδα ανικουν όλοι οι χριςτεσ 
που ςυνδζονται ςτθν πφλθ με ςκοπό τθν απλι πλθροφόρθςθ ωσ προσ το περιεχόμενο. 
Ρρόκειται, δθλαδι, για πακθτικοφσ αποδζκτεσ του πολιτιςτικοφ περιεχομζνου. Για τουσ 
επιςκζπτεσ δεν απαιτείται καμία εγγραφι ςτο ςφςτθμα.  
2) Εγγεγραμμζνοσ Χριςτθσ (Registered User): Κάκε χριςτθσ που ζχει ανοίξει ςχετικό 
λογαριαςμό, κλθρονομεί πλιρωσ όλα τα δικαιϊματα του απλοφ επιςκζπτθ, όπωσ 
περιγράφτθκαν παραπάνω, και ζχει επιπλζον τθ δυνατότθτα:  
• να δθμιουργεί τουριςτικό περιεχόμενο, με ςκοπό τθ δθμοςίευςι του, 
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• να τροποποιεί και να διαγράφει το τουριςτικό περιεχόμενο που ζχει δθμιουργιςει 

• Λαμβάνοντασ υπόψθ τα παραπάνω, ςτθν κατθγορία των εγγεγραμμζνων χρθςτϊν κα 

μποροφν να ανικουν: 

• Οι εξουςιοδοτθμζνοι επαγγελματίεσ του τουριςτικοφ κλάδου του Διμου, που 

επικυμοφν να ενθμερϊςουν το τουριςτικό περιεχόμενο τθσ πφλθσ, με τα ςτοιχεία τθσ 

επιχείρθςισ τουσ 

• Οι εξουςιοδοτθμζνοι ςφλλογοι/οργανιςμοί/φορείσ του Διμου, που επικυμοφν να 

δθμοςιεφςουν τθ διοργάνωςθ κάποιασ δραςτθριότθτασ ι διοργάνωςθσ ι 

προγραμματιςμζνου κεάματοσ/κλπ., με ςκοπό να εκμεταλλευτεί/αξιοποιιςει τισ 

υπθρεςίεσ/δυνατότθτεσ προβολισ τθσ πφλθσ 

• Στο ςθμείο αυτό κα πρζπει να τονιςτεί ότι για τθ δθμοςίευςθ οποιουδιποτε 

περιεχομζνου από εγγεγραμμζνο χριςτθ (πλζον των εξαιρζςεων που κα επιλζξει 

πικανϊσ ο Διμοσ), κα απαιτείται ο πρότεροσ ζλεγχοσ από αρμόδια και 

εξουςιοδοτθμζνα για αυτό το ςκοπό ςτελζχθ του Διμου (π.χ. διαχειριςτζσ). 

3) Διαχειριςτισ (Administrator): Ρρόκειται για τθν ομάδα χρθςτϊν με πλιρθ 
δικαιϊματα επί του ςυςτιματοσ τθσ ιςτοςελίδασ. Ρρζπει να ζχουν όλα τα δικαιϊματα ενόσ 
εγγεγραμμζνου χριςτθ και, επιπλζον, πρζπει κατ’ελάχιςτον να ζχουν τα εξισ πρόςκετα 
δικαιϊματα:  
• Ρλιρθ και Κακολικι διαχείριςθ του περιεχομζνου (δθμιουργία/ δθμοςίευςθ/ 

τροποποίθςθ/ διαγραφι) τθσ Ρφλθσ και των επιμζρουσ υποςυςτθμάτων τθσ 

• Διαχείριςθ (π.χ. Δθμιουργία/Διαγραφι) εγγεγραμμζνων χρθςτϊν 

• Αποκλειςτικότθτα ςτθ δθμοςίευςθ περιεχομζνου (ακόμα και αυτοφ που ζχει 

δθμιουργιςει κάποιοσ εγγεγραμμζνοσ χριςτθσ) 

• Ρλιρθ επόπτευςθ και εξαςφάλιςθ τθσ ομαλισ τθσ λειτουργίασ τθσ πφλθσ και των 

επιμζρουσ υποςυςτθμάτων 

• Ρλιρθ διαχείριςθ τθσ γενικότερθσ λειτουργικότθτασ και τθσ ςυμπεριφοράσ τθσ πφλθσ 

και των επιμζρουσ υποςυςτθμάτων 

• Δεδομζνων των απαιτιςεων που υπάρχουν ςχετικά με τα αυξθμζνα κακικοντά και 

δικαιϊματά τουσ, οι διαχειριςτζσ κα πρζπει να είναι κατάλλθλα εκπαιδευμζνοι, ϊςτε 

να μποροφν να ανταπεξζλκουν ςε αυτά. Ωσ εκ τοφτου, ο Ανάδοχοσ οφείλει και 

υποχρεοφται να εκπαιδεφςει και να καταρτίςει τουλάχιςτον τρία (3) ςτελζχθ που κα 

επιλζξει ο Διμοσ για το ρόλο του διαχειριςτι. 

 
Το ςφςτθμα αςφαλείασ με τισ ομάδεσ που περιγράφτθκε παραπάνω είναι ενδεικτικό ωσ 
προσ τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ που κα πρζπει να πλθροφνται, ϊςτε να διαςφαλιςτεί 
απόλυτα θ φφςθ και ο ςκοπόσ τθσ Ρφλθσ και να αποκλειςτοφν φαινόμενα κακόβουλθσ ι όχι 
φκοράσ, αλλοίωςθσ και βεβιλωςθσ του χαρακτιρα τθσ. 
 

ΔΙΑΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ 

Λδιαίτερθ ςθμαςία κα πρζπει να δοκεί ςτθν επίτευξθ των κατάλλθλων επιπζδων 
διαλειτουργικότθτασ για τθ δυνατότθτα διακίνθςθσ και επαναχρθςιμοποίθςθσ τθσ 
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πλθροφορίασ που κα αποκθκεφουν και επεξεργάηονται τα ςυςτιματα τθσ ιςτοςελίδασ, από 
άλλα ςυςτιματα, κακϊσ και ςτον τρόπο διαςφνδεςθσ του κόμβου παροχισ των 
θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν με άλλουσ ςχετικοφσ κόμβουσ. 
 
Θ διαλειτουργικότθτα αφορά ςτθν ικανότθτα του προτεινόμενου CMS για τθ μεταφορά και 
χρθςιμοποίθςθ τθσ πλθροφορίασ – που αποκθκεφει, επεξεργάηεται και διακινεί – με άλλα 
πλθροφοριακά ςυςτιματα. Συγκεκριμζνα αφορά ςε: 
• Μια ςαφϊσ προςδιοριςμζνθ και κακοριςμζνθ μορφι για τισ πλθροφορίεσ (πρότυπα 

δόμθςθσ τθσ πλθροφορίασ / δεδομζνων και τθσ μετά-πλθροφορίασ / δεδομζνων). 

• Ζνα ςαφϊσ προςδιοριςμζνο και κακοριςμζνο τρόπο για τθν ανταλλαγι των 

πλθροφοριϊν (τεχνολογίεσ επικοινωνιϊν και πρωτόκολλα με τα οποία μεταφζρεται θ 

πλθροφορία με τθν μορφι που κακορίηεται ςτο προθγοφμενο ςθμείο). 

• Ζνα ςαφϊσ προςδιοριςμζνο και κακοριςμζνο τρόπο για τθν πρόςβαςθ ςτισ 

πλθροφορίεσ και ςτα δεδομζνα (αςφάλεια / ζλεγχοσ πρόςβαςθσ δθλαδι τεχνολογίεσ 

που χρθςιμοποιοφνται για τθν προςταςία των υπθρεςιϊν διαλειτουργικότθτασ). 

• Ζνα ςαφϊσ προςδιοριςμζνο και κακοριςμζνο τρόπο για τθν αναηιτθςθ των 

πλθροφοριϊν και των δεδομζνων (τεχνολογίεσ μεταδεδομζνων, καταλόγου ι άλλεσ 

που χρθςιμοποιοφνται για τθν αναηιτθςθ πλθροφοριϊν ςτο πλαίςιο των 

διαλειτουργικϊν υπθρεςιϊν). 

Πςον αφορά ςτθ διαςυνδεςιμότθτα ςτο πλαίςιο τθσ προμικειασ, το CMS που κα 

προςφερκεί, κα πρζπει να υποςτθρίηει κατ’ ελάχιςτον τα εξισ: 

• Διαςυνδεςιμότθτα των εφαρμογϊν και των υπθρεςιϊν που κα αναπτυχκοφν από τον 

Ανάδοχο 

• Διαςυνδεςιμότθτα με τθν υφιςτάμενθ υποδομι εφαρμογϊν και βάςεων δεδομζνων 

Επιπλζον, δεδομζνου ότι βαςικό χαρακτθριςτικό ςυςτθμάτων αυτοφ του τφπου είναι θ 

διαλειτουργικότθτα και θ επικοινωνία για αποςτολι δεδομζνων ςε τρίτεσ εφαρμογζσ, κα 

πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν ευρζωσ διαδεδομζνα πρότυπα για τθν διαςφάλιςθ τθσ 

διαλειτουργικότθτασ. Ωσ εκ τοφτου, οι τεχνολογίεσ που κα χρθςιμοποιοφνται κα πρζπει να 

εξαςφαλίηουν αξιοπιςτία, ταχφτθτα και επεκταςιμότθτα.  

Ενδεικτικά αναφζρεται θ χριςθ προτφπου ανταλλαγισ δεδομζνων XML, αλλά και τα 

ανοιχτά πρότυπα HTTP και SOAP, για τθν ανταλλαγι δεδομζνων με τα υπόλοιπα 

ςυςτιματα του Διμου, αλλά και τρίτα εξωτερικά ςυςτιματα. 

ΑΝΟΙΚΣΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Τα ανοικτά δεδομζνα του ιςτοτόπου κα πρζπει να παραμζνουν διακζςιμα και αςφαλι 

παρά τισ μελλοντικζσ αςτοχίεσ του εξοπλιςμοφ ι τισ τεχνολογικζσ αλλαγζσ.  

Επιπλζον κα πρζπει να είναι δυνατι θ ευρεία και ςυνδυαςτικι πρόςβαςθ ςε αυτά, 

ανεξαρτιτωσ πθγισ, για τθν αποτελεςματικότερθ διεξαγωγι ερευνϊν, εκπαιδευτικϊν, 
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εκδοτικϊν και άλλων δραςτθριοτιτων. Θ απαίτθςθ αυτι μεταφράηεται ςε τεχνικό επίπεδο 

ςε απαίτθςθ για δυνατότθτα (α) μεταφοράσ (migration) ςε διάφορεσ πλατφόρμεσ, (β) 

διαςφνδεςθσ (integration) των δεδομζνων, (γ) διαλειτουργικότθτασ (interoperability) των 

ςυςτθμάτων που χειρίηονται τα δεδομζνα και (δ) διάκεςθσ ςτον Ραγκόςμιο Λςτό. 

Αναγκαία προχπόκεςθ για τθν ικανοποίθςθ των απαιτιςεων αυτϊν είναι θ εξαςφάλιςθ 

ςυμβατότθτασ του τρόπου κωδικοποίθςθσ των δεδομζνων με οριςμζνα πρότυπα. Θ 

ςυμβατότθτα αυτι, κα πρζπει να επιτευχκεί ςε δφο ςτάκμεσ. Στθ ςυντακτικι ςυμβατότθτα, 

δθλαδι ςτθν χριςθ κοινισ γλϊςςασ για τθ παράςταςθ των δεδομζνων (π.χ., ενόσ XML 

Schema ι JSON). 

Σε ότι αφορά ςτθν τεκμθρίωςθ διαδικαςιϊν και δεδομζνων ψθφιοποίθςθσ, κα 

περιλαμβάνονται μεταδεδομζνα που αφοροφν ςτθ διαδικαςία τθσ ψθφιοποίθςθσ, τθν 

ταφτιςθ, τον μορφότυπο, τθν ποιότθτα και το κεματικό περιεχόμενο του ψθφιακοφ υλικοφ. 

ΠΟΛΤΚΑΝΑΛΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ 

Θ βαςικι πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο και ςτισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ των ψθφιακϊν 

ςυςτθμάτων του ζργου κα πρζπει να μπορεί να γίνεται μζςω του διαδικτφου και πιο 

ςυγκεκριμζνα να απαιτείται θ χριςθ μόνο ενόσ φυλλομετρθτι ιςτοφ (web browser), ο 

οποίοσ κα υπάρχει ςτθ ςυςκευι του χριςτθ. Ραράλλθλα κα πρζπει να υπάρχει πρόβλεψθ 

ζτςι ϊςτε θ πρόςβαςθ ςε περιεχόμενο και κατάλλθλεσ υπθρεςίεσ να μπορεί να παρζχεται 

και μζςω φορθτϊν ςυςκευϊν, οι οποίεσ διακζτουν μικρότερο μζγεκοσ οκόνθσ. Σε αυτζσ κα 

πρζπει να γίνεται αυτόματθ προςαρμογι τόςο των λειτουργιϊν του ςυςτιματοσ και τθσ 

διεπαφισ του χριςτθ, όςο και του περιεχομζνου (π.χ. διαφορετικοφ μεγζκουσ 

φωτογραφίεσ αναλόγωσ τθσ ςυςκευισ). 

Επίςθσ, ειδικζσ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ (π.χ., ειδοποιιςεισ ι υπενκυμίςεισ) είναι 

επικυμθτό να μποροφν να παρζχονται και μζςω εναλλακτικϊν καναλιϊν επικοινωνίασ, για 

τθν άμεςθ ενθμζρωςθ των ενδιαφερόμενων, και να μποροφν να παράγονται αυτόματα από 

το ίδιο το ςφςτθμα. 

ΠΡΟΣΤΠΑ 

Για τον ςχεδιαςμό τθσ διεπαφισ του χριςτθ, προτείνεται να λθφκοφν υπόψθ διεκνϊσ 

αναγνωριςμζνεσ ςχετικζσ οδθγίεσ και πρότυπα, ςυμπεριλαμβανομζνου των οδθγιϊν που 

ορίηονται από το ςχετικό διεκνζσ πρότυπο ISO/IEC 9241. Ωσ προσ τισ διενζργειεσ για τον 

προςδιοριςμό και τθν ανάλυςθ απαιτιςεων ευχρθςτίασ, προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί θ 

βζλτιςτθ ποιότθτα αυτϊν, προτείνεται να ακολουκθκεί το ςχετικό πλαίςιο που ορίηει το 

παραπάνω διεκνζσ πρότυπο. 
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Επιπλζον, τα ψθφιακά ςυςτιματα του ζργου κα πρζπει να ςχεδιαςτοφν βάςει διεκνϊν 

προτφπων και κανόνων για τθν ανάπτυξθ διαδικτυακϊν εφαρμογϊν. 

Κατ’ ελάχιςτο, κα πρζπει να λθφκοφν υπόψθ τα πρότυπα και οι διεκνείσ προδιαγραφζσ τθσ 

Κοινοπραξίασ του Ραγκόςμιου Λςτοφ (World Wide Web Consortium - W3C) για χριςθ 

ζγκυρου κϊδικα XHTML, HTML, και CSS. 

Ρροκειμζνου να διαςφαλίηεται θ πρόςβαςθ των ατόμων με αναπθρία ςτο ςφνολο των 

θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν και το θλεκτρονικό περιεχόμενο των ψθφιακϊν ςυςτθμάτων του 

ζργου, θ καταςκευι αυτϊν κα πρζπει να ςυμμορφϊνεται πλιρωσ με τισ ελζγξιμεσ 

«Οδθγίεσ για τθν Ρροςβαςιμότθτα του Ρεριεχομζνου του Λςτοφ» ζκδοςθ 2.0 τθσ 

Κοινοπραξίασ του Ραγκόςμιου Λςτοφ W3C (διακζςιμεσ και με τθ μορφι προτφπου ISO/IEC 

40500:2012), κατ’ ελάχιςτο ςτο μεςαίο επίπεδο «ΑA» (WCAG 2.0, level AA). Κα 

ςυνεκτιμθκεί θ ςυμμόρφωςθ ςτο ανϊτερο επίπεδο «ΑΑΑ». 

Τα υποςυςτιματα διαχείριςθσ περιεχομζνου των ψθφιακϊν ςυςτθμάτων του ζργου κα 

είναι και αυτά προςβάςιμα, ςφμφωνα με τισ Οδθγίεσ Ρροςβαςιμότθτασ για Εργαλεία 

Συγγραφισ, ζκδοςθ 2.0 (Authoring Tool Accessibility Guidelines 2.0) του W3C, τουλάχιςτον 

ςε επίπεδο ATAG 2.0 επίπεδο Α. 

Τα ψθφιακά ςυςτιματα του ζργου κα πρζπει να υποςτθρίηουν και πρόςβαςθ μζςω 

ςυςκευϊν ζξυπνων τθλεφϊνων και tablets (iOS, Android, κ.λπ.), ςφμφωνα με κατάλλθλεσ 

πρακτικζσ. 

ΖΓΚΡΙΗ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΟΣ  

Θ ιςτοςελίδα κα πρζπει να πλθροί τισ προχποκζςεισ  του Άρκρου 46 του 4276/2014 & τθσ 

εγκυκλίου με ΑΔΑ ΩΥ09469ΘΛΗ-Ε08. Σε διαφορετικι περίπτωςθ και εφόςον προκφψει 

ανάγκθ τροποποιιςεων, ϊςτε τα παραδοτζα να τθροφν τισ προβλεπόμενεσ προδιαγραφζσ 

που αναφζρονται ςτο νομικό πλαίςιο, αυτζσ κα πρζπει να πραγματοποιθκοφν από τον 

Ανάδοχο χωρίσ επιπλζον δικαίωμα αμοιβισ και μζςα ςε ςυγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα 

που κα οριςτεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

ΕΠΙΚΕΨΙΜΟΣΗΣΑ - ΕΤΡΕΙΜΟΣΗΣΑ 

Κα πρζπει να δοκεί προςοχι ςτθν προϊκθςθ του ιςτοτόπου και τθ βελτιςτοποίθςθ για τισ 

Μθχανζσ Αναηιτθςθσ (αγγλ. Search Engine Optimisation ι αλλιϊσ SEO). 

Οι υποψιφιοι Ανάδοχοι κα πρζπει να υποβάλλουν Ρλάνο Ενεργειϊν για τθν 

βελτιςτοποίθςθ τθσ επιςκεψιμότθτασ τθσ ιςτοςελίδασ. 
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ΕΤΧΡΗΣΙΑ 

Το ςχεδιαηόμενο ςφςτθμα χαρακτθρίηεται από τισ ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ που ζχει για 

υψθλό επίπεδο χρθςτικότθτασ ςτθν οργάνωςθ και παρουςίαςθ των ψθφιακϊν 

περιεχομζνων και υπθρεςιϊν που κα παρζχει. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να λάβει υπόψθ κατά 

τον ςχεδιαςμό, τισ διαφορετικζσ ομάδεσ χρθςτϊν και επομζνωσ τουσ διαφορετικοφσ 

τρόπουσ εκπλιρωςθσ τθσ παρεχόμενθσ λειτουργικότθτασ χωρίσ να μειϊνεται θ 

χρθςτικότθτα των εφαρμογϊν. Κρίνεται ότι ο ςχεδιαςμόσ των εφαρμογϊν με βαςικι αρχι 

τθν επίτευξθ υψθλισ χρθςτικότθτασ και εργονομίασ είναι κρίςιμοσ παράγοντασ επιτυχίασ 

του Ζργου. Θ λογικι / λειτουργικι πλθρότθτα των εφαρμογϊν δεν αποτελεί από μόνθ τθσ 

ικανι ςυνκικθ για επιτυχι λειτουργία του ςυςτιματοσ, αλλά οφείλει να ςυνυπάρχει με μία 

διεπαφι (ι διεπαφζσ) που επιτρζπει ςε χριςτεσ ελάχιςτα εξοικειωμζνουσ με δικτυακζσ 

εφαρμογζσ να διεκπεραιϊςουν τισ ςυναλλαγζσ τουσ με ευκολία. 

Το ςφςτθμα κα πρζπει να περιλαμβάνει λειτουργίεσ υποςτιριξθσ και βοικειασ ςτουσ 

χριςτεσ οι οποίεσ να παρζχουν κατάλλθλεσ πλθροφορίεσ όποτε και όταν απαιτοφνται. Κατ’ 

ελάχιςτο κα πρζπει να παρζχεται: 

• Ραροχι βοικειασ βάςει περιεχομζνου (Context Sensitive On-Line Help), ζτςι ϊςτε να 

παρζχεται πρόςβαςθ ςτθν κατάλλθλθ πλθροφορία ανάλογα με τισ λειτουργίεσ και το 

ρόλο του εκάςτοτε χριςτθ. 

• Ραροχι βοικειασ με tutorials και user guides όπου κρικεί απαραίτθτο. 

ΠΡΟΒΑΙΜΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΙΕΠΑΦΗ ΣΟΤ ΧΡΗΣΗ 

Για τα άτομα με αναπθρία, θ προςβαςιμότθτα είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι διότι δθμιουργεί 

ίςεσ ευκαιρίεσ και κακιςτά τον Λςτό ζνα εν δυνάμει βαςικό κομμάτι επικοινωνίασ ι 

αναβάκμιςθσ τθσ ποιότθτασ ηωισ τουσ. 

Επιπλζον, θ προςβαςιμότθτα μιασ ψθφιακισ υπθρεςίασ είναι ςθμαντικι, γιατί αυτόματα 

μπορεί το περιεχόμενό τθσ να γίνει διακζςιμο ς’ ζνα ευρφτερο κοινό όπωσ για παράδειγμα: 

• άτομα που διακζτουν αργι ςφνδεςθ δικτφου ι οκόνθ (π.χ., του H/Y) θ οποία είναι 

ςχετικά μικρι, 

• άτομα που αςχολοφνται ςυγχρόνωσ και με κάτι άλλο ι άτομα που εργάηονται ςε 

παράδοξεσ και αντίξοεσ ςυνκικεσ εργαςίασ (π.χ. ςε κορυβϊδεσ περιβάλλον, ςε πολφ 

φωτεινό ι ςκοτεινό χϊρο), 

• άτομα που χρθςιμοποιοφν «εναλλακτικά» λειτουργικά ςυςτιματα ι παλιζσ εκδόςεισ 

φυλλομετρθτϊν Ραγκόςμιου Λςτοφ, κ.λπ. 

• Συνεπϊσ, οι λειτουργίεσ τθσ ιςτοςελίδασ κα πρζπει να ςχεδιαςτοφν βάςει διεκνϊν 

προτφπων και πρακτικϊν, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ δυνατότθτα πρόςβαςθ ςτο μζγιςτο 

δυνατό αρικμό χρθςτϊν του Λςτοφ, ανεξάρτθτα από: 
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• το είδοσ τθσ ςυςκευισ μζςω τθσ οποίασ ο χριςτθσ επιςκζπτεται τισ ιςτοςελίδεσ 

(notebook, laptop, PDA, προςωπικόσ υπολογιςτισ ι ςυςκευι κινθτισ τθλεφωνίασ, 

κ.λπ.) 

• τον πλοθγό και τθν ζκδοςθ του πλοθγοφ που ζχει επιλζξει ο χριςτθσ για τθν πρόςβαςι 

του ςτο Διαδίκτυο (Internet Explorer, Firefox, Opera, Google Chrome, κ.λπ.) 

• τισ όποιεσ υποςτθρικτικζσ τεχνολογίεσ μπορεί να ζχουν ανάγκθ και να χρθςιμοποιοφν 

οι επιςκζπτεσ, όπωσ αναγνϊςτεσ οκόνθσ, ειδικζσ ςυςκευζσ ειςόδου, εφαρμογζσ 

μεγζκυνςθσ, κ.λπ. 

• τθν αναπθρία ι πρόβλθμα του χριςτθ, όπωσ μειωμζνθ όραςθ, αχρωματοψία, ι άλλα 

προβλιματα όραςθσ, .κλπ. 

Ππωσ προαναφζρκθκε ςτα ανοικτά πρότυπα, το ςφνολο των παρεχόμενων υπθρεςιϊν των 

ψθφιακϊν ςυςτθμάτων του ζργου κα πρζπει να αναπτυχκοφν ζτςι ϊςτε να είναι πλιρωσ 

προςβάςιμα από αυτά. Ριο ςυγκεκριμζνα κα πρζπει να υιοκετθκοφν οι οδθγίεσ του 

W3C/WAI (βλ. παρ. ΡΟΤΥΡΑ) όςον αφορά τθν προςβαςιμότθτα ςε διαδικτυακό 

περιεχόμενο, υπθρεςίεσ και λειτουργικά περιβάλλοντα, εξυπθρετϊντασ ζτςι άτομα με 

αναπθρία και άλλεσ ειδικζσ κατθγορίεσ πλθκυςμοφ. 

Κα ςυνεκτιμθκεί θ ενςωμάτωςθ προθγμζνων λειτουργιϊν, οι οποίεσ κα προςφζρουν 

βελτιςτοποίθςθ των επιπζδων ευκολίασ πρόςβαςθσ, ευχρθςτίασ και υποκειμενικισ 

ικανοποίθςθσ για το ευρφτερο δυνατό φάςμα χρθςτϊν και ςυνκθκϊν χριςθσ. 

ΠΡΟΒΑΙΜΟΣΗΣΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ 

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να εξαςφαλίςει τθν προςβαςιμότθτα του ψθφιακοφ περιεχομζνου 

του ιςτότοπου ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ και τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ ομάδασ ςτόχου ςτθν 

οποία απευκφνεται το Ζργο, ςυμπεριλαμβανομζνου μζςω τθσ παροχισ εναλλακτικϊν 

προςβάςιμων μορφϊν όπου είναι απαραίτθτο. Ο Υποψιφιοσ κα πρζπει να προςδιορίςει τθ 

διαδικαςία και τα εργαλεία που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθ μετατροπι και ανάρτθςθ 

περιεχομζνου ςτα ψθφιακά ςυςτιματα του Ζργου. 

Θ παροχι επιπλζον προςβάςιμων εναλλακτικϊν ψθφιακϊν λφςεων για περιπτϊςεισ 

ατόμων με αναπθρία που παρουςιάηουν ειδικότερεσ απαιτιςεισ πρόςβαςθσ (π.χ., για 

άτομα με ςυγκριμζνα προβλιματα όραςθσ) είναι επικυμθτζσ.  

Οι μζκοδοι, οι τεχνικζσ, τα εργαλεία και τα κριτιρια που κα χρθςιμοποιθκοφν κα πρζπει να 

είναι εκςυγχρονιςμζνα και να εναρμονίηονται πλιρωσ με διαδομζνεσ καλζσ πρακτικζσ, 

ιδιαίτερα με αυτζσ τθσ Κοινοπραξίασ του Ραγκόςμιου Λςτοφ (W3C). 

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ, κα πρζπει να προςδιορίςει κατ’ ελάχιςτον τα εξισ: 

• τισ προδιαγραφζσ μετατροπισ του περιεχόμενου ςε εναλλακτικζσ προςβάςιμεσ μορφζσ 

για διάφορεσ αναπθρίεσ και ςυνκικεσ χριςθσ, 
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• τισ ενζργειεσ ελζγχου και πιςτοποίθςθσ τθσ προςβαςιμότθτασ και τθσ καταλλθλότθτασ 

των παραγόμενων αρχείων, και 

• τυχόν προβλζψεισ και εργαλεία για μετατροπι και ανάρτθςθ των εναλλακτικϊν 

μορφϊν ςτα ψθφιακά ςυςτιματα του Ζργου. 

ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΚΤΣΙΚΟΣΗΣΑ 

Θ καταςκευι προςβάςιμων ιςτοςελίδων, για παράδειγμα ιςτοςελίδων που 

ςυμμορφϊνονται με τισ ςχετικζσ Οδθγίεσ τθσ Κοινοπραξίασ του Ραγκόςμιου Λςτοφ, απαιτεί 

κατάρτιςθ, ςυςτθματικι προςζγγιςθ, και αφοςίωςθ ςτισ αρχζσ κακολικισ πρόςβαςθσ και 

ίςων ευκαιριϊν. Πμωσ, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, παρόλθ τθν αγνι πρόκεςθ των 

καταςκευαςτϊν, ςτο βωμό τθσ προςβαςιμότθτασ κυςιάηεται θ αιςκθτικι τθσ ιςτοςελίδασ. 

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ζχει εμπειρία και να είναι ςε κζςθ να ςυνδυάςει τισ παραπάνω 

αρχζσ και απαιτιςεισ με ςχεδίαςθ υψθλισ και ςφγχρονθσ αιςκθτικισ. 

ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΑΦΑΛΕΙΑ 

Κατά το ςχεδιαςμό, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να λάβει ειδικι μζριμνα και να δρομολογιςει τισ 

κατάλλθλεσ δράςεισ για: 

• τθν αςφάλεια των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων, εφαρμογϊν, μζςων και υποδομϊν 

• τθν προςταςία τθσ ακεραιότθτασ και τθσ παροχισ των πλθροφοριϊν 

• τθν προςταςία των προσ επεξεργαςία και αποκθκευμζνων προςωπικϊν δεδομζνων 

• τον ζλεγχο τθσ αςφάλειασ ςτα δεδομζνα για τθ διαςφάλιςθ τθσ εγκυρότθτάσ τουσ 

• τθν παροχι διαβακμιςμζνθσ πρόςβαςθσ ςτουσ χριςτεσ τθσ εφαρμογισ με ειδικά 

δικαιϊματα χριςθσ για κάκε κατθγορία χρθςτϊν 

• τθ διαςφάλιςθ των δεδομζνων κατά τθν μεταφορά τουσ εςωτερικά ςτισ οργανικζσ 

μονάδεσ του φορζα λειτουργίασ, αλλά και ςε εξωτερικοφσ ςυνεργαηόμενουσ φορείσ 

• τθ κωράκιςθ των δεδομζνων από εξωτερικοφσ κινδφνουσ ι ειςβολείσ 

• τθν καταγραφι των κινιςεων/τροποποιιςεων των πινάκων (logging) 

Κα πρζπει να αναηθτθκοφν και να εντοπιςτοφν με μεκοδικό τρόπο τα απαραίτθτα τεχνικά 

μζτρα και οι οργανωτικο-διοικθτικζσ διαδικαςίεσ. 

Για τον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ των τεχνικϊν μζτρων αςφαλείασ του Ζργου, θ ομάδα 

υλοποίθςθσ κα πρζπει να λάβει υπόψθ τθσ: 

• το κεςμικό και νομικό πλαίςιο που ιςχφει (π.χ., προςταςία των προςωπικϊν 

δεδομζνων), και ειδικά τουσ ςυμμόρφωςθ με τον νζο Γενικό Κανονιςμό Ρροςταςίασ 

Δεδομζνων (GDPR) 

• τισ ςφγχρονεσ τεχνολογικζσ εξελίξεισ 

• τισ βζλτιςτεσ πρακτικζσ ςτο χϊρο τθσ αςφάλειασ 

• τα επαρκζςτερα διατικζμενα προϊόντα λογιςμικοφ και υλικοφ 

• τυχόν διεκνι de facto ι de jure ςχετικά πρότυπα 
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ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 

Το προςφερόμενο λογιςμικό, κα πρζπει να εγκαταςτακεί και να λειτουργεί ςε Ψθφιακό 

Κζντρο Δεδομζνων (data center) επιλογισ του Αναδόχου. Για τον λόγο αυτό κα 

προςδιοριςτοφν οι απαιτιςεισ των υποδομϊν για τθν ορκι λειτουργία τθσ εφαρμογισ. 

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να δεςμεφεται να φιλοξενιςει το ςφςτθμα, ςε εγκατάςταςθ 

ευκφνθσ του ι ςε ειδικό κζντρο φιλοξενίασ δεδομζνων χωρίσ επιπλζον κόςτοσ για τθν 

Ανακζτουςα Αρχι, για τουλάχιςτον πζντε (5) ζτθ μετά τθν ολοκλιρωςθ του Ζργου. O 

Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίςει τθ δυνατότθτα μετάπτωςθσ (migration) τθσ 

εφαρμογισ ςε οποιοδιποτε Ψθφιακό Κζντρο Δεδομζνων τυχόν του υποδειχκεί κατά το 

διάςτθμα αυτό από τθν Ε.Σ.Α.μεΑ. 

Οι εφαρμογζσ που κα αποτελοφν τα ςυςτιματα του Ζργου, κα πρζπει κατ' ελάχιςτο να 

υποςτθρίηουν τα κάτωκι: 

• Ζλεγχοσ πρόςβαςθσ χρθςτϊν ςε επίπεδο ςυςτιματοσ, εφαρμογισ, εγγράφων, βάςεων 

δεδομζνων και αρχείων. 

• Αςφαλισ διαχείριςθ, καταχϊρθςθ και κρυπτογράφθςθ των κωδικϊν πρόςβαςθσ. 

• Δθμιουργία καταλόγου εξουςιοδοτθμζνων φυςικϊν προςϊπων που κα ζχουν 

δικαίωμα πρόςβαςθσ κακϊσ και θ διαδικαςία ταυτοποίθςθσ και αυκεντικοποίθςθσ. 

• Οριςμό μοναδικοφ κωδικοφ χριςτθ για όλα τα υποςυςτιματα του πλθροφοριακοφ 

ςυςτιματοσ (single sign-on). 

• Σφςτθμα διαχείριςθσ χρθςτϊν και κακοριςμοφ δικαιωμάτων. 

• Κακοριςμόσ δικαιωμάτων πρόςβαςθσ ςε επίπεδο λειτουργικοφ ςυςτιματοσ, βάςθσ 

δεδομζνων και εφαρμογϊν. 

• Σφςτθμα ελζγχου τθσ ακεραιότθτασ των δεδομζνων (data integrity). 

• Κρυπτογράφθςθ για τθ μεταφορά δεδομζνων πάνω από αναςφαλι δίκτυα. 

• Δυνατότθτεσ καταγραφισ γεγονότων και ενεργειϊν (event logging). 

ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ 

Για τθν ιςτοςελίδα, επειδι δεν είναι εκ των προτζρων γνωςτόσ ο αρικμόσ των χρθςτϊν που 

κα τθν επιςκζπτονται ςυγχρόνωσ, είναι επικυμθτό για τθ χριςθ τθσ φιλοξενίασ των 

ςυςτατικϊν που απαρτίηουν το ςφςτθμα να εγκαταςτακοφν ςε dedicated ι shared hosting 

server με δίςκουσ SSD για αυξθμζνθ ταχφτθτα προςπζλαςθσ. 

Μεγάλθ ςθμαςία επίςθσ δίνεται ςτθ δυνατότθτα επζκταςθσ των ςυςτθμάτων 

(επεξεργαςτζσ / βάςεισ δεδομζνων) χωρίσ τθ διακοπι τθσ λειτουργίασ τουσ. Για να 

επιτευχκεί αυτό ςε περίπτωςθ που απαιτθκεί από τθ διαρκϊσ αυξθμζνθ κίνθςθ που 

πικανϊσ να προκφψει, κα πρζπει να προβλεφκεί θ χριςθ load balancers που διαμοιράηουν 

το φόρτο ςε διαφορετικοφσ servers χωρίσ να γίνεται αντιλθπτό από τουσ χριςτεσ και το 

κυριότερο χωρίσ να απαιτοφνται προγραμματιςτικζσ αλλαγζσ.  
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ΚΑΣΑΧΩΡΗΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ (DATA ENTRY) 

Ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν καταχϊρθςθ του περιεχομζνου (κείμενα, φωτογραφίεσ, 

βίντεο κοκ.) ςτισ αντίςτοιχεσ ιςτοςελίδεσ. Το περιεχόμενο κα ετοιμαςτεί από τον Διμο 

Βόλβθσ και κα παραδοκεί ςταδιακά ςτον Ανάδοχο. 

Επιπλζον ο ανάδοχοσ κα πρζπει να ενςωματϊςει αρμονικά ςτθ διαδικτυακι πφλθ το 

περιεχόμενο των υφιςτάμενων θλεκτρονικϊν εφαρμογϊν που διακζτει θ ανακζτουςα 

αρχι. 

ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ  

Σθμαντικό τμιμα των υπθρεςιϊν του Αναδόχου αφορά ςτθν παροχι υπθρεςιϊν 

εκπαίδευςθσ ςτο Ρροςωπικό του Διμου το οποίο κα αποτελεί τουσ διαχειριςτζσ τθσ 

ιςτοςελίδασ. Θ εκπαίδευςθ των χρθςτϊν εντάςςεται ςτο πλαίςιο τθσ υποχρζωςθσ του 

Αναδόχου για τθν ζνταξθ/αξιοποίθςθ του ςυςτιματοσ ςε λειτουργία. Στόχοσ τθσ 

εκπαίδευςθσ ςε αυτό το Ζργο είναι θ γριγορθ αφομοίωςθ των διαδικαςιϊν για τθ 

λειτουργία, τθ ςυντιρθςθ, τθν επικαιροποίθςθ των δεδομζνων κακϊσ και τθν επίλυςθ 

προβλθμάτων.  

Ειδικότερα, οι ςτόχοι τθσ εκπαίδευςθσ είναι οι εξισ: 

• θ κατάρτιςθ και εκπαίδευςθ των ςτελεχϊν του Φορζα Λειτουργίασ που κα αναλάβουν 

τθν υποςτιριξθ του ςυςτιματοσ 

• θ ολοκλθρωμζνθ μεταφορά τεχνογνωςίασ προσ ζναν ικανό πυρινα ςτελεχϊν του 

Φορζα και των ςυνεργαηόμενων φορζων, οι οποίοι κα αναλάβουν μετά το πζρασ του 

Ζργου τθ διαχείριςθ και τθν υποςτιριξθ όλων των λειτουργικϊν Ενοτιτων του ζργου ςε 

ςυνεργαςία με τον Ανάδοχο.  

• θ επίλυςθ προβλθμάτων που ςχετίηονται με τθν αρχικι εξοικείωςθ των χρθςτϊν και 

διαχειριςτϊν του ςυςτιματοσ και τθ ςυςτθματικι υποςτιριξθ τθσ προςαρμογισ τουσ 

ςτα νζα εργαλεία. 

Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ, κα πρζπει να παρουςιάςει ςτθν προςφορά του ολοκλθρωμζνο 

προτεινόμενο πρόγραμμα κατάρτιςθσ ανά κατθγορία εκπαιδευομζνων και γνωςτικό 

αντικείμενο κακϊσ επίςθσ αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εκπαίδευςθσ ανά ομάδα 

εκπαιδευομζνων και εκπαιδευτικό κφκλο. 

ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ, ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ 

Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ όλων των ελζγχων και τθν αποδοχι τουσ από τθν Επιτροπι 

Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ του Ζργου, αρχίηει θ Ρερίοδοσ Ριλοτικισ Λειτουργίασ. 

Στθν περίοδο αυτι το ςφςτθμα κα εγκαταςτακεί και κα λειτουργιςει ςε πραγματικζσ 

ςυνκικεσ εργαςίασ. 
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Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποςτθρίξει τθν λειτουργία του ςυςτιματοσ και τουσ χριςτεσ 

κάτω από πραγματικζσ ςυνκικεσ λειτουργίασ εξαςφαλίηοντασ τθν απαιτοφμενθ 

διακεςιμότθτα για χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον δεκαπζντε θμερϊν (πιλοτικι 

λειτουργία).  

Κατά τθν περίοδο αυτι ο Ανάδοχοσ κα βρίςκεται ςε ςυνεχι ςυνεργαςία με τουσ 

υπεφκυνουσ του Διμου, δίχωσ να είναι απαραίτθτθ θ φυςικι παρουςία ςτισ εγκαταςτάςεισ 

του Διμου.  

Στθ φάςθ τθσ Ριλοτικισ λειτουργίασ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςφζρει τισ εξισ 

υπθρεςίεσ: 

• Βελτιϊςεισ τθσ εφαρμογισ  

• Επίλυςθ προβλθμάτων – υποςτιριξθ χρθςτϊν  

• Συλλογι παρατθριςεων από τουσ χριςτεσ  

• Διόρκωςθ / Διαχείριςθ λακϊν  

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει Υπθρεςίεσ Τεχνικισ Υποςτιριξθσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια 

τθσ περιόδου πιλοτικισ λειτουργίασ του Ζργου, και, ςτθν περίπτωςθ υπογραφισ ςφμβαςθσ 

Συντιρθςθσ, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ περιόδου Συντιρθςθσ. Στόχοσ των υπθρεςιϊν 

Τεχνικισ Υποςτιριξθσ είναι θ άμεςθ βοικεια ςτθ χριςθ των εφαρμογϊν, του 

διαχειριςτικοφ ςυςτιματοσ, θ εξαςφάλιςθ τθσ καλισ λειτουργίασ του λογιςμικοφ, θ άμεςθ 

ανταπόκριςθ του Αναδόχου ςε αναγγελίεσ προβλθμάτων και θ άμεςθ αποκατάςταςθ των 

βλαβϊν.  

Θ αποκατάςταςθ των βλαβϊν και ανωμαλιϊν λειτουργίασ του λογιςμικοφ / διαχειριςτικοφ 

και των εφαρμογϊν κα πρζπει να γίνεται ςτο πλαίςιο των υποχρεϊςεων του Αναδόχου για 

τθ διακεςιμότθτα που κακορίηεται ςτθ ςυνζχεια. 

Θ απόκριςθ του Αναδόχου ςε περίπτωςθ βλάβθσ κα είναι: 

• Εφόςον θ ειδοποίθςθ ζγινε εντόσ Κανονικϊν Ωρϊν Κάλυψθσ ΚΩΚ (10:00-17:00), μζςα 

ςε 48 ϊρεσ από τθ ςτιγμι τθσ αναγγελίασ τθσ βλάβθσ. 

• Εφόςον θ ειδοποίθςθ ζγινε εκτόσ ΚΩΚ, ςε 48 ϊρεσ με τθν ζναρξθ τθσ επόμενθσ 

εργάςιμθσ θμζρασ. 

Ωσ Απόκριςθ ορίηεται ο χρόνοσ που μεςολαβεί από τθ ςτιγμι λιψθσ μιασ αναγγελίασ 

βλάβθσ από τον Ανάδοχου μζχρι τθ χρονικι ςτιγμι τθσ ζναρξθσ αντιμετϊπιςθσ του 

προβλιματοσ από τουσ χϊρουσ του Αναδόχου (remote). Ωσ Χρόνοσ αποκατάςταςθσ κάκε 

βλάβθσ λογίηεται ο αρικμόσ των ωρϊν από τθν αναγγελία τθσ βλάβθσ ζωσ τθν επαναφορά 

του ςυςτιματοσ ςε κανονικι λειτουργία. Ο Μζγιςτοσ Χρόνοσ Αποκατάςταςθσ Βλάβθσ από 

τθ ςτιγμι τθσ απόκριςθσ του Αναδόχου, ορίηεται ςτισ 72 ϊρεσ. 
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Σε περίπτωςθ που παρζλκει χρονικό διάςτθμα ενόσ (1) μινα από τθν εκδιλωςθ τθσ βλάβθσ 

χωρίσ αυτι να αποκαταςτακεί, θ Υπθρεςία μπορεί να προβεί ςε κατάπτωςθ (ολικι ι 

μερικι) του ποςοφ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ κατά περίπτωςθ. 

Είναι επικυμθτό ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ να προςφζρει (εντόσ του ςυνολικοφ τιμιματοσ του 

ζργου) υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ και τεχνικισ υποςτιριξθσ για διάρκεια τουλάχιςτον τριϊν (3) 

ετϊν από τθν παραλαβι του Ζργου. Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ ςτθν τεχνικι προςφορά του 

υποχρεοφται να περιγράψει αναλυτικά τθν δομι και οργάνωςθ τθσ παραπάνω υπθρεςίασ. 

Στάδια υλοποίθςθσ 

Τα ςτάδια υλοποίθςθσ είναι τα ακόλουκα:  

1. Σχεδίαςθ τθσ εμπειρίασ/διεπαφισ χρθςτϊν, τθσ αρχιτεκτονικισ, και των υποςυςτθμάτων 

και μθχανιςμϊν 

2. Ζγκριςθ/Αλλαγζσ από τον Φορζα Ανάκεςθσ 

3. Ανάπτυξθ - ολοκλιρωςθ (αγγλ. integration) και δοκιμι (αγγλ. testing) των απαιτοφμενων 

υποςυςτθμάτων – μθχανιςμϊν  

4. Εγκατάςταςθ - πιλοτικι λειτουργία εφαρμογισ – βελτιϊςεισ  

 Εκπαίδευςθ των διαχειριςτϊν του ςυςτιματοσ  

 Αξιολόγθςθ-βελτιϊςεισ 

 Τεκμθρίωςθ ολοκλθρωμζνθσ ζκδοςθσ 

5. Ραράδοςθ. Ωσ προσ τθν παράδοςθ, ο Ανάδοχοσ πρζπει να παραδϊςει ςτον Φορζα 

Ανάκεςθσ, ςε CD, DVD ι USB, το ςφνολο του υλικοφ ςε μορφι εγκαταςτάςιμθ και 

κατάλλθλθ για πικανι μελλοντικι επεξεργαςία και επζκταςθ, ζωσ και τθν καταλθκτικι 

θμερομθνία όπωσ αυτι ορίηεται για τα παραδοτζα ςτον πίνακα που ακολουκεί. 

 

Ραραδοτζα – Χρονοδιάγραμμα 

Ζκκεςθ ςχεδιαςμοφ τθσ ιςτοςελίδασ 

επιμζρουσ υποςυςτθμάτων 
3/2019 

Ενδιάμεςθ ζκδοςθ (κατάλλθλθ για τθν 

πιλοτικι λειτουργία / εκπαίδευςθ 

χειριςτϊν) 

6/2019 

Ζκκεςθ ευχρθςτίασ και 

προςβαςιμότθτασ 
9/2019 
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Τελικι, ολοκλθρωμζνθ ζκδοςθ τθσ 

ιςτοςελίδασ (δυο γλϊςςεσ) 
10/2019 

 

Εργαςία 2 : χεδίαςη και παραγωγή υλικοφ πληροφόρηςησ ςε πολλαπλζσ ψηφιακζσ 

μορφζσ προςβάςιμεσ ςτα άτομα με αναπηρία (ςτα ελληνικά και αγγλικά) 

Ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει τθ δθμιουργία ενθμερωτικοφ πλθροφοριακοφ υλικοφ τουριςτικοφ 

περιεχομζνου για τουσ επιςκζπτεσ του Διμου Βόλβθσ ςε 2 γλϊςςεσ (Ελλθνικά και Αγγλικά), 

το οποίο κα περιζχει χριςιμεσ πλθροφορίεσ για το τουριςτικό προϊόν του Διμου και τθν 

προςβαςιμότθτά του. 

Το ενθμερωτικό υλικό που προορίηεται για ειδικζσ ομάδεσ ςτόχου και το ευρφ κοινό κα 

περιλαμβάνει όλα όςα προβλζπονται από τον κανονιςμό δθμοςιότθτασ του Ρρογράμματοσ 

(εμβλιματα, λογότυπα, πλθροφορίεσ χρθματοδότθςθσ, κ.λπ.).  

Ειδικότερα, ηθτοφνται: 

• Ο επαναςχεδιαςμόσ / επικαιροποίθςθσ του υφιςτάμενου ενθμερωτικοφ 

πλθροφοριακοφ υλικοφ τουριςτικοφ περιεχομζνου του Διμου («Φυλλάδιο προβολισ 

διμου Βόλβθσ / Tourist Guide – Municipality of Volvi») ςε 2 γλϊςςεσ (Ελλθνικά και 

Αγγλικά) 

• Θ δθμιουργία νζα Αφίςασ ςε 2 γλϊςςεσ (Ελλθνικά και Αγγλικά). 

Επιπλζον, το φυλλάδιο κα πρζπει να παραχκεί ςε ςειρά εναλλακτικϊν ψηφιακϊν μορφϊν 

προςβάςιμων ςε διάφορεσ κατηγορίεσ αναπηρίασ (λ.χ., προςβάςιμο PDF, θχθτικι 

ζκδοςθ, ζκδοςθ φιλικι για εκτφπωςθ Braille, κ.λπ.). Το ενθμερωτικό φυλλάδιο, ςε όλεσ τισ 

προςβάςιμεσ μορφζσ του, κα αναρτθκεί ςτθ νζα ιςτοςελίδα και κα προωκθκεί μζςω social 

media. 

Για τθ μεταγραφι/μετατροπι του φυλλαδίου ςε προςβάςιμεσ ψθφιακζσ μορφζσ (2 

γλϊςςεσ), οι οποίεσ και κα ενςωματωκοφν ςτθν ιςτοςελίδα, ςθμειϊνονται τα ακόλουκα. 

Το φυλλάδιο (ψθφιακι ζκδοςθ) που κα παραχκεί ςτο πλαίςιο του Ζργου 

"Access2Heritage"(βλ. παραπάνω) κα πρζπει να καταςτεί προςβάςιμο για άτομα με 

αναπθρία, θλικιωμζνουσ, κ.λπ. Κα πρζπει εδϊ να επιςθμανκεί πωσ το ζργο ενςωματϊνει 

τθν οριηόντια και υποχρεωτικι ζνταξθ του κριτθρίου τθσ «προςβαςιμότθτασ των ατόμων με 

αναπθρία», δθλαδι δεςμεφεται για τθν πλιρθ εφαρμογι του άρκρου 16 του Γενικοφ 

Κανονιςμοφ των Ταμείων (Κανονιςμόσ (ΕΚ) αρικ. 1083/2006 του Συμβουλίου, τθσ 11θσ 

Λουλίου 2006, περί κακοριςμοφ γενικϊν διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχισ και τθν 

κατάργθςθ του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 1260/1999). Ειδικότερα, θ δυνατότθτα και ευκολία 
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πρόςβαςθσ, είτε φυςικι είτε θλεκτρονικι, για διάφορεσ κατθγορίεσ ατόμων με αναπθρία 

αποτελεί ζνα από τα υποχρεωτικά κριτιρια που θ Ρράξθ απαιτεί να λαμβάνονται υπόψθ 

κατά τισ διάφορεσ φάςεισ υλοποίθςθσ. 

Για αυτό το λόγο, ςε αυτι τθ δράςθ, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να μετατρζψει το περιεχομζνο 

του φυλλαδίου ςε εναλλακτικζσ ψθφιακζσ μορφζσ (MS Word, Adobe PDF, TXT, MP3, HTML, 

ακουςτικι μορφι, κλπ.), οι οποίεσ κα είναι προςβάςιμεσ και κατάλλθλα ςχεδιαςμζνεσ για 

άτομα με αναπθρία. Στθ φάςθ αυτι κα πρζπει να εξαςφαλιςτεί θ προςβαςιμότθτα και θ 

χρθςτικότθτα των παρεχόμενων εναλλακτικϊν μορφϊν από χριςτεσ με διάφορεσ 

αναπθρίεσ. 

Συγκεκριμζνα, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να αναλάβει: 

• επιδιόρκωςθ των πθγαίων ψθφιακϊν αρχείων του φυλλαδίου (MS Word, PowerPoint, 

Excel, Adobe PDF, κ.λπ.) και αποκατάςταςθ τθσ προςβαςιμότθτασ αυτϊν με βάςθ 

διεκνείσ οδθγίεσ, πρότυπα και καλζσ πρακτικζσ για τθν προςβαςιμοποίθςθ 

θλεκτρονικϊν εγγράφων (βλ., οδθγίεσ τθσ Microsoft, τθσ Adobe, του Section 508, του 

Digital Office Document (ADOD) Project, τθσ European Blind Union (EBU), κλπ.), 

• επεξεργαςία και αποκατάςταςθ τθσ προςβαςιμότθτασ φωτογραφιϊν, εικόνων, 

γραφθμάτων, και λοιπϊν ςτοιχείων του φυλλαδίου, κ.λπ., 

• δθμιουργία διάφορων εναλλακτικϊν, ιςοδφναμων, προςβάςιμων ψθφιακϊν μορφϊν, 

όπωσ ιςοδφναμα αρχεία απλοφ κειμζνου (μορφότυπο TXT), ιςοδφναμα αρχεία ιχου 

(μορφότυπο MP3) με ςυνκετικι φωνι μζςω τεχνολογίασ ΤΤS (αγγλ. text-to-speech), 

μορφι προςβάςιμου HTML, κ.λπ. με βάςθ διεκνείσ οδθγίεσ, πρότυπα και καλζσ 

πρακτικζσ για τθ προςβαςιμοποίθςθ (βλ., οδθγίεσ τθσ Κοινοπραξίασ του Ραγκόςμιου 

Λςτοφ (W3C), τθσ UK Association of Accessible fortmats (UKAAF), τθσ European Blind 

Union (EBU), του Canadian National Institute for the Blind (CNIB), κ.λπ.), και 

• ζλεγχο προςβαςιμότθτασ και καταλλθλότθτασ των παραγόμενων μορφϊν. 

Θ παροχι επιπλζον προςβάςιμων εναλλακτικϊν ψθφιακϊν λφςεων για περιπτϊςεισ 

ατόμων με αναπθρία που παρουςιάηουν ειδικότερεσ απαιτιςεισ πρόςβαςθσ (π.χ., για 

άτομα με ςυγκεκριμζνα προβλιματα όραςθσ) είναι επικυμθτζσ. Οι μζκοδοι, οι τεχνικζσ, τα 

εργαλεία και τα κριτιρια που κα χρθςιμοποιθκοφν κα πρζπει να είναι εκςυγχρονιςμζνα και 

να εναρμονίηονται πλιρωσ με διαδομζνεσ καλζσ πρακτικζσ, ιδιαίτερα με αυτζσ τθσ 

Κοινοπραξίασ του Ραγκόςμιου Λςτοφ (W3C). 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ 

Ππωσ προαναφζρκθκε, οι μζκοδοι, οι τεχνικζσ, τα εργαλεία και τα κριτιρια που κα 

χρθςιμοποιθκοφν κα πρζπει να είναι εκςυγχρονιςμζνα και να εναρμονίηονται πλιρωσ με 

διαδομζνεσ οδθγίεσ και καλζσ πρακτικζσ για τθ δθμιουργία προςβάςιμων εγγράφων, 

ςυμπεριλαμβανομζνων αυτϊν τθσ Κοινοπραξίασ του Ραγκόςμιου Λςτοφ (W3C) και 

ςυγκεκριμζνα, όπου αρμόηει, με τθ νζα ζκδοςθ 2.0 των ελζγξιμων Οδθγιϊν για τθν 
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Ρροςβαςιμότθτα Ρεριεχομζνου του Λςτοφ, ζκδοςθ 2.0 τθσ Κοινοπραξίασ του Ραγκόςμιου 

Λςτοφ W3C (αγγλ. Web Content Accessibility Guidelines, version 2.0 ι αλλιϊσ W3C/WCAG 

2.0 - διακζςιμεσ και με τθ μορφι προτφπου ISO/IEC 40500:2012), τουλάχιςτον ςτο μεςαίο 

επίπεδο ςυμμόρφωςθσ «AA» ι ιςοδφναμο αυτοφ. Στθν προςφορά του, κα πρζπει ο 

υποψιφιοσ Ανάδοχοσ να περιγράψει τισ ενζργειζσ του που αφοροφν ςτον γενικό και ειδικό 

ζλεγχο και ςτθ διαςφάλιςθ τθσ προςβαςιμότθτασ και καταλλθλότθτασ των παραγόμενων 

εναλλακτικϊν μορφϊν. 

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ, ςτθν Ρροςφορά του κα πρζπει να υποβάλλει   ςχετικό δείγμα  και  

κα πρζπει να προςδιορίςει κατ’ ελάχιςτον: 

• τθ μεκοδολογία που κα ακολουκιςει, τισ τεχνικζσ που κα εφαρμόςει και τα εργαλεία 

που κα χρθςιμοποιιςει, 

• τισ εναλλακτικζσ προςβάςιμεσ μορφζσ που προτείνει να δθμιουργιςει για διάφορεσ 

κατθγορίεσ χρθςτϊν με αναπθρίεσ και διάφορεσ ςυνκικεσ χριςθσ, κακϊσ και τισ 

τεχνικζσ προδιαγραφζσ αυτϊν, 

• το προβλεπόμενο πλάνο ελζγχου και πιςτοποίθςθσ τθσ προςβαςιμότθτασ και 

καταλλθλότθτασ των παραγόμενων μορφϊν, 

• τυχόν προβλζψεισ και εργαλεία για τθν διευκόλυνςθ τθσ περαιτζρω ενςωμάτωςθσ - 

αξιοποίθςθσ των παραγόμενων εναλλακτικϊν μορφϊν από τρίτα ςυςτιματα. 

Τα αναφερόμενα παραπάνω δεν αποκλείουν και τθν παρουςίαςθ οιονδιποτε άλλων 

ςτοιχείων, που ο υποψιφιοσ κρίνει ςκόπιμο να περιλάβει ςτθν προςφορά του. Τα ςτάδια 

υλοποίθςθσ είναι τα ακόλουκα:  

Στάδια υλοποίθςθσ 

Α. χεδιαςμόσ (δημιουργικό) φυλλαδίου και αφίςασ (ςε δυο γλϊςςεσ): 

1. Συλλογι πλθροφοριϊν ςχετικά με το τουριςτικό προϊόν του Διμου Βόλβθσ τθν 

προςβαςιμότθτα, κ.λ.π. 

2. Σχεδιαςμόσ - Ρροδιαγραφζσ - Ρεριεχόμενα: Το ςτάδιο αυτό περιλαμβάνει τθν ςαφι 

οριοκζτθςθ του αντικειμζνου του φυλλαδίου και τθσ αφίςασ, κακϊσ και τον ςαφι 

προςδιοριςμό των ςτόχων τουσ. 

3. Συγγραφι των περιεχομζνων του φυλλαδίου και τθσ αφίςασ ςτα ελλθνικά: Θ φάςθ 

αυτι αφορά αποκλειςτικά ςτθ ςυγγραφι, επιμζλεια και ζκδοςθ των τελικϊν κειμζνων και 

περιεχομζνων (φωτογραφίεσ, κ.λπ.) του φυλλαδίου και τθσ αφίςασ. 

4. Ζγκριςθ/Αλλαγζσ από τον Φορζα Ανάκεςθσ/Διμο Βόλβθσ. 

5. Διορκϊςεισ, επιμζλεια και μετάφραςθ των περιεχομζνων του φυλλαδίου και τθσ 

αφίςασ ςτα αγγλικά (επικυμθτό και ςτα βουλγαρικά). 
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6. Ραραγωγι του τελικοφ φυλλαδίου ςε ελλθνικά – αγγλικά (ςε κατάλλθλθ μορφι για 

μελλοντικι επίςθμθ ζκδοςθ ςε ζντυπθ μορφι και προσ ψθφιακι προςβαςιμοποίθςθ - βλ. 

παρακάτω). 

7. Ρροεκτφπωςθ (ωσ δείγμα). 

8. Ζγκριςθ/Αλλαγζσ από τον Φορζα Ανάκεςθσ/Διμο Βόλβθσ. 

9. Διορκϊςεισ (επί του ςτοιχειοκετθμζνων κειμζνων). 

10. Τελικι Ζγκριςθ  

11. Ραράδοςθ (ςυςκευαςία, μεταφορά). Μετά τθν τελικι ζγκριςθ του φυλλαδίου και τθσ 

αφίςασ, ο Ανάδοχοσ οφείλει να παραδϊςει ςτον Φορζα Ανάκεςθσ/Διμο Βόλβθσ ςε CD, 

DVD ι USB, τα αρχεία του τελικοφ προτφπου (δθλ. τα πθγαία αρχεία) ςε μορφι κατάλλθλθ 

για επανζκδοςθ και αναπαραγωγι ςτο μζλλον ζωσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία όπωσ 

αυτι ορίηεται για τα παραδοτζα ςτον πίνακα που ακολουκεί. 

 

B. Μεταγραφή (μετατροπή) του φυλλαδίου ςε εναλλακτικζσ προςβάςιμεσ ψηφιακζσ 

μορφζσ – ενςωμάτωςη ςτην νζα ιςτοςελίδα και προϊθηςη μζςω social media  

1. Ραραγωγι φυλλαδίου ςε εναλλακτικζσ, προςβάςιμεσ ψθφιακζσ μορφζσ, το οποίο 

κα υποβλθκεί ςτον Φορζα Ανάκεςθσ/Διμο Βόλβθσ για λιψθ παρατθριςεων. 

2. Αποπεράτωςθ και δθμιουργία τριϊν (3) ολοκλθρωμζνων αντιγράφων. 

3. Τελικι Ζγκριςθ από τον εταίρο του ζργου Access2Heritage Ε.Σ.Α.μεΑ. 

4. Ενςωμάτωςθ ςτθν ιςτοςελίδα και διαμοιραςμό μζςω μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ  

5. Ραράδοςθ (ςυςκευαςία, μεταφορά). Μετά τθν τελικι ζγκριςθ, ο Ανάδοχοσ οφείλει 

να παραδϊςει το ςφνολο του υλικοφ που παράχκθκε και ςυγκεντρϊκθκε ςτθ διάρκεια των 

ανωτζρω εργαςιϊν, ζωσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία όπωσ αυτι ορίηεται για τα 

παραδοτζα ςτον πίνακα που ακολουκεί. 

Ραραδοτζα – Χρονοδιάγραμμα 

Δθμιουργικό ενθμερωτικοφ φυλλαδίου 

και αφίςασ, ςε δφο γλϊςςεσ, ςε τελικι 

μορφι κατάλλθλθ για αναπαραγωγι  

5/2019 

Το φυλλάδιο ςε εναλλακτικζσ ψθφιακζσ 

μορφζσ προςβάςιμεσ για άτομα με 

αναπθρία 

6/2019 
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Ρροχπολογιςμόσ 

ΤΛΤΛΟΣ ΡΑΕΧΟΜΕΝΘΣ ΥΡΘΕΣΛΑΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ 
ΜΕ ΦΡΑ 24% 

Σ. Παραδοτζο 5.3.5 (D5.3.5) Βελτίωςη τησ πρόςβαςησ ςε 
υπάρχουςεσ πληροφορίεσ ςτο διαδίκτυο (Improving access to 
existing online information) 
- Ανάπτυξθ Λςτοςελίδασ Τουριςτικισ Ραρουςίαςθσ τθσ περιοχισ του 

Διμου Βόλβθσ, ςε Ελλθνικά και Αγγλικά, προςβάςιμθ ςφμφωνα με το 

πρότυπο WCAG 2.0, τουλάχιςτον ςε επίπεδο ΑΑ,  ςτο πλαίςιο του 

Ραραδοτζου D5.3.5 για τθ ςχεδίαςθ και ανάπτυξθ νζων προςβάςιμων 

θλεκτρονικϊν πθγϊν τοπικισ τουριςτικισ πλθροφόρθςθσ 

- Σχεδίαςθ και παραγωγι υλικοφ πλθροφόρθςθσ ςε πολλαπλζσ 

ψθφιακζσ μορφζσ προςβάςιμεσ ςτα άτομα με αναπθρία (ςτα 

ελλθνικά και αγγλικά) ςτο πλαίςιο του Ραραδοτζου D5.3.5 

14.550,00 € 

 

 

Το χρονοδιάγραμμα των ανωτζρω δράςεων είναι ενδεικτικό και δφναται να τροποποιθκεί 

ανάλογα με τισ ανάγκεσ και υποδείξεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ , των εταίρων του ζργου και 

τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ. 

 
ΣΤΑΥΟΣ, 15/11/2018 

Ελζγχκθκε  
θ Ρροϊςταμζνθ Δ/νςθσ Ρρογρ/μοφ  
Τοπικισ & Οικ/κισ Ανάπτυξθσ   
 
 
Σκουλίδου Χριςτίνα  
Τ.Ε Δ/κοφ – Λογ/κοφ  

ο ςυντάξασ 
 
 
 
 
Χαϊδοφδθσ Δθμιτριοσ 
Ρ.Ε. Οικ/κοφ  - Λογ/κοφ 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΔΘΜΟ ΒΟΛΒΘ  
ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ, 
ΣΟΠΙΚΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΘ 74/2018 
 

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΟΧΘ ΤΠΘΡΕΙΩΝ  ΓΙΑ ΣΘΝ 
ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΚΑΙ  ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ  
"Μονοπάτια προςβάςιμου τουριςμοφ 
πολιτιςτικήσ κληρονομιάσ (Pathways of 
accessible heritage tourism)" με ακρωνφμιο 
"Access2Heritage" ςτο πλαίςιο του 
Προγράμματοσ Ευρωπαϊκήσ Εδαφικήσ 
υνεργαςίασ «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014 – 
2020». 
Xρηματοδότηςη: Πρόγραμμα Ευρωπαϊκήσ 
Εδαφικήσ υνεργαςίασ «Ελλάδα – 
Βουλγαρία 2014 – 2020». 

 

 

 

 

Γ. ΤΓΓΡΑΦΘ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και εκνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςϊν χωρϊν 

ΤΓΓΡΑΦΘ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 

(ΓΕΝΙΚΘ & ΕΙΔΙΚΘ) 

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο του ζργου 

Αντικείμενο του ζργου είναι θ υποςτιριξθ και υλοποίθςθ του ζργου "Μονοπάτια 
προςβάςιμου τουριςμοφ πολιτιςτικήσ κληρονομιάσ (Pathways of accessible heritage 
tourism)" με ακρωνφμιο "Access2Heritage" ςτο πλαίςιο του Ρρογράμματοσ Ευρωπαϊκισ 
Εδαφικισ Συνεργαςίασ «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014 – 2020», το οποίο ςυγχρθματοδοτείται 
από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και εκνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςϊν χωρϊν και ςτο οποίο 
ςυμμετζχει ο Διμοσ Βόλβθσ ωσ εταίροσ (PB3).   
Συγκεκριμζνα, το φυςικό αντικείμενο των υπθρεςιϊν που καλείται να υλοποιιςει ο 
Ανάδοχοσ, αφορά ςτθν υλοποίθςθ των ακολοφκων:  

1. Ραροχι ςυμβουλευτικϊν / υποςτθρικτικϊν υπθρεςιϊν ςτο Διμο Βόλβθσ για 
διαχείριςθ και ςυντονιςμό ζργου, ςτο πλαίςιο του Ραραδοτζου D1.3.2 

2. Σφνταξθ τελικϊν ςχεδίων εργαςιϊν ςτο Διμο Βόλβθσ και προμζτρθςθ, ςτο πλαίςιο 
του Ραραδοτζου D3.3.4 

3. Υποςτιριξθ του Διμου Βόλβθσ  ςτθν ανάπτυξθ κοινισ ςτρατθγικισ προςζγγιςθσ και 
ςχεδίου δράςθσ, ςτο πλαίςιο του Ραραδοτζου D4.3.1 

4. Διοργάνωςθ ενόσ (1) τοπικοφ ςεμιναρίου για ςτελζχθ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, 
υπθρεςίεσ και φορείσ ςχετιηόμενουσ με ςχεδιαςμό/διαχείριςθ κλθρονομιάσ και 
τουριςτικϊν πόρων, ςτο πλαίςιο του Ραραδοτζου D4.3.3 

5. Σχεδίαςθ, ανάπτυξθ και εγκατάςταςθ δφο (2) ειδικϊν, πλιρωσ προςβάςιμων, 
ςτακμϊν πλθροφόρθςθσ (infokiosks), ςτο πλαίςιο του Ραραδοτζου D5.3.2 

6. Ανάπτυξθ Λςτοςελίδασ Τουριςτικισ Ραρουςίαςθσ τθσ περιοχισ του Διμου Βόλβθσ, 
ςε Ελλθνικά και Αγγλικά, προςβάςιμθ ςφμφωνα με το πρότυπο WCAG 2.0, 
τουλάχιςτον ςε επίπεδο ΑΑ,  ςτο πλαίςιο του Ραραδοτζου D5.3.5 για τθ ςχεδίαςθ 
και ανάπτυξθ νζων προςβάςιμων θλεκτρονικϊν πθγϊν τοπικισ τουριςτικισ 
πλθροφόρθςθσ, 

7. Σχεδίαςθ και παραγωγι υλικοφ πλθροφόρθςθσ ςε πολλαπλζσ ψθφιακζσ μορφζσ 
προςβάςιμεσ ςτα άτομα με αναπθρία (ςτα ελλθνικά και αγγλικά) ςτο πλαίςιο του 
Ραραδοτζου D5.3.5 

  

Άρθρο 2ο: Ιςχφουςεσ διατάξεισ 

Θ διενζργεια του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα 
από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ  ποιότθτασ – τιμισ κα γίνει 
ςφμφωνα με τισ ακόλουκεσ διατάξεισ: 

-      τισ διατάξεισ του Ν. 4555/2018 και ιδιαίτερα του άρκρου 203. 
- τθν Υ.Α. ( ΦΕΚ: 1781/Β/23-5-2017) «φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και 

διαχείριςθσ του ΚΘΜΔΘΣ του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

- του Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι 

ςτισ Οδθγίεσ 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, 
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- του Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ - Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεφχοσ Α') 

- του Ν.3463/2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων» (ΦΕΚ 114/8.6.2006 τεφχοσ 

Α') 

- του Ν.4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν 

Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του Ρ.Δ. 

318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρκρο 1 αυτοφ, 

- του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο». 

- του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και 

Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…» . 

- του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ 

νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο 

διαδίκτυο "Ρρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ». 

- οι ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω διατάξεων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ , κακϊσ και 

λοιπζσ διατάξεισ που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά 

τεφχθ τθσ παροφςασ κακϊσ και το ςφνολο των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, 

περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου και γενικότερα κάκε διάταξθ (Νόμοσ, Ρ.Δ., Υ.Α.) 

και ερμθνευτικι εγκφκλιοσ που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ του ζργου τθσ παροφςασ 

ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά. Νόμοι, ΡΔ και υπουργικζσ αποφάςεισ που 

εκδίδονται μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 

120 του Ν.4412/2016, δεν αποτελοφν μζροσ του εφαρμοςτζου κεςμικοφ πλαιςίου τθσ. 

Επίςθσ λαμβάνονται υπόψθ : 

1. Θ από 15/12/2018 Σφμβαςθ  Χρθματοδότθςθσ (Subsidy Contract) του ζργου 
"Μονοπάτια προςβάςιμου τουριςμοφ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ (Pathways of 
accessible heritage tourism)" με ακρωνφμιο "Access2Heritage"  ςτο πλαίςιο του 
Ρρογράμματοσ Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ Συνεργαςίασ «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014 – 
2020» 

2. Ο οδθγόσ εφαρμογισ του  Ρρογράμματοσ Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ Συνεργαςίασ «Ελλάδα 
– Βουλγαρία 2014 – 2020» 

3. Θ αρ. 146/2017 Απόφαςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου Διμου Βόλβθσ περί ζγκριςθσ τθσ 
χρθματοδότθςθσ και υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ τθσ πρόταςθσ ( ΑΔΑ : ΩΝΡ6Ω9Ω-63Γ) 
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Άρθρο 3ο: Ζγγραφα ςφμβαςησ 

α) Θ Ρροκιρυξθ Σφμβαςθσ 

 β) Θ Διακιρυξθ,  

γ) Το τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ  (ΤΕΥΔ) για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ 
ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των Οδθγιϊν.  

δ) Θ με αρ. 74/2018  Μελζτθ  του Διμου Βόλβθσ (Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ – Ενδεικτικόσ 
Ρροχπολογιςμόσ).  

ε) Θ παροφςα Συγγραφι υποχρεϊςεων  

ςτ) Τυχόν ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ που κα παραχκοφν από τθν 
Ανακζτουςα Αρχι επί των ανωτζρω 

 

Άρθρο 4ο : Σρόποσ Εκτζλεςησ τησ Παροχήσ Τπηρεςιϊν  Δικαίωμα υμμετοχήσ  

Θ εκτζλεςθ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν κα πραγματοποιθκεί με τουσ όρουσ που κα κακορίςει 
θ Οικονομικι Επιτροπι κατά τισ διατάξεισ του εδ. ε τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του Ν. 
3852/2010 Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ 

Άρθρο 5ο : φμβαςη 

Ο Ανάδοχοσ ςτον οποίο κα ανατεκεί θ Σφμβαςθ υποχρεοφται εντόσ 20 θμερϊν το αργότερο 
από τθν θμερομθνία τθσ ζγγραφθσ πρόςκλθςθσ να προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ (άρκρο 105 παρ. 4 και 5 του Ν. 4412/2018 και όπωσ αυτό 
τροποποιικθκε με το άρκρο 107 του Ν. 4497/2017, προςκομίηοντασ τθν εγγυθτικι καλισ 
εκτζλεςθσ. Θ ςφμβαςθ καταρτίηεται από τθν υπθρεςία και υπογράφεται από τα 
ςυμβαλλόμενα μζρθ. 

Σφμφωνα με τθν παράγραφο 5 του άρκρου 105 του Ν. 4412/2016 θ υπογραφι του 
ςυμφωνθτικοφ ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. Εάν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει 
το ςυμφωνθτικό, μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ, κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ και επιβάλλονται οι προβλεπόμενεσ από το νόμο κυρϊςεισ. 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ χωρίσ να απαιτείται νζα 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του 
άρκρου 132 του  Ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. Β τθσ 
παράγραφο 11 του άρκρου 221 του  Ν. 4412/2016. 

Άρθρο 6ο : Εγγυήςεισ  

1) Εγγφθςθ Συμμετοχισ δεν απαιτείται 

2) Θ Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ κακορίηεται ςε 5% επί του ςυμβατικοφ 
ποςοφ χωρίσ το ΦΡΑ, ςφμφωνα με το άρκρο 72, παράγραφοσ 1 β του Ν. 4412/2016 
(Εγγυιςεισ), για ςυμβάςεισ που υπερβαίνουν το ποςό των 20.000,00 € χωρίσ ΦΡΑ. 
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Άρθρο 7ο: Χρόνοσ Εγγφηςησ  

Ο χρόνοσ Εγγφθςθσ δεν δφναται να είναι μικρότεροσ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ κακϊσ και 
του ζργου "Μονοπάτια προςβάςιμου τουριςμοφ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ (Pathways of 
accessible heritage tourism)" με ακρωνφμιο "Access2Heritage" και των όποιων παρατάςεϊν 
του.  

 

Άρθρο 8ο: Παράδοςη - Παραλαβή των υπηρεςιϊν  

Ο ανάδοχοσ οφείλει να τθρεί το παρακάτω χρονοδιάγραμμα αυςτθρά, κατά τθν τμθματικι 
παράδοςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου, όπωσ αναφζρεται ςτον πίνακα που ακολουκεί: 

ΤΠΘΡΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΠΑΡΑΔΟΘ 

Α. Παραδοτζο 1.3.2 (D1.3.2) 
Διαχείριςη ζργου και 
ποιότητασ (Project & Quality 
management) 

Ραροχι ςυμβουλευτικϊν / 
υποςτθρικτικϊν υπθρεςιϊν ςτο 
Διμο Βόλβθσ για διαχείριςθ και 
ςυντονιςμό ζργου, ςτο πλαίςιο 
του Ραραδοτζου D1.3.2 

ΡΑΑΔΟΤΕΟ 1Α 
Τεφχοσ ςυνδρομισ του 

Αναδόχου ςτισ αναφορζσ 
προόδου του ζργου 

(τουλάχιςτον 3 αναφορζσ) 

1/2019 
6/2019 

12/2019 

ΡΑΑΔΟΤΕΟ 1Β 
Τεφχοσ ςυνδρομισ του 

Αναδόχου ςτθν προετοιμαςία 
των φακζλων πιςτοποίθςθσ 

δαπανϊν (FLC) (τουλάχιςτον 3 
αναφορζσ) 

1/2019 
6/2019 

12/2019 

Παραδοτζο 3.3.4 (D3.3.4) 
Προπαραςκευαςτικζσ μελζτεσ 
& εξοπλιςμόσ (Preparatory 
studies & equipment ) 
Σφνταξθ τελικϊν ςχεδίων 
εργαςιϊν ςτο Διμο Βόλβθσ και 
προμζτρθςθ, ςτο πλαίςιο του 
Ραραδοτζου D3.3.4 

ΡΑΑΔΟΤΕΟ 2Α 
Τελικζσ Εργαςίεσ  και Τεφχθ 

Ρροδιαγραφϊν 

2/2019 
 

ΡΑΑΔΟΤΕΟ 2Β 
Επικαιροποιθμζνο Ζγγραφο 
Ρρομζτρθςθσ  και τεφχθ που 

κα απαιτθκοφν για τθ 
διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ 

 
3/2019 

 

Γ. Παραδοτζο 4.3.1 (D4.3.1) 
Αμοιβαία προςζγγιςη και 
διαμόρφωςη κοινϊν 
ςτρατηγικϊν (Mutual approach 
and joint strategies 
formulation) 
Υποςτιριξθ του Διμου Βόλβθσ 
ςτθν ανάπτυξθ κοινισ 
ςτρατθγικισ προςζγγιςθσ και 
ςχεδίου δράςθσ, ςτο πλαίςιο 
του Ραραδοτζου D4.3.1 

ΡΑΑΔΟΤΕΟ 3Α 
Σχζδιο δράςθσ για τθν 

ενθμζρωςθ ςθμαντικϊν 
φορζων και τοπικϊν 

επιχειρθματιϊν και για τθ 
δθμιουργία τοπικισ ομάδασ 

εργαςίασ 

2/2019 
 

ΡΑΑΔΟΤΕΟ 3Β 
Αναφορζσ του Συντονιςτι 

Τοπικοφ Ρροοριςμοφ 
ΚΑΚΕ ΜΙΝΑ 

ΡΑΑΔΟΤΕΟ 3Γ 
Κεματικι μελζτθ επί του 

Ευρωπαϊκοφ Συςτιματοσ ETIS 
για τθν υποςτιριξθ 

προςβάςιμων προοριςμϊν 

 
2/2019 
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ΡΑΑΔΟΤΕΟ 3Δ 
Ρροφίλ Ρροοριςμοφ για τον 

Διμο Βόλβθσ 

4/2019 
 

Παραδοτζο 4.3.3 (D4.3.3) 
Εκπαίδευςη και κατάρτιςη 
επαγγελματιϊν και 
ενδιαφερομζνων  μερϊν  
(Education and training of 
professionals and stakeholders) 
Διοργάνωςθ ενόσ (1) τοπικοφ 
ςεμιναρίου για ςτελζχθ τοπικισ 
αυτοδιοίκθςθσ, υπθρεςίεσ και 
φορείσ ςχετιηόμενουσ με 
ςχεδιαςμό/διαχείριςθ 
κλθρονομιάσ και τουριςτικϊν 
πόρων, ςτο πλαίςιο του 
Ραραδοτζου D4.3.3 

ΡΑΑΔΟΤΕΟ 4Α 
Ρλθροφοριακό υλικό για τον 

χϊρο φιλοξενίασ και τισ 
παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ   

4/2019 

ΡΑΑΔΟΤΕΟ 4Β 
Σχζδιο Ρροςκλιςεων και 

Ρίνακασ Αποδεκτϊν 
4/2019 

ΡΑΑΔΟΤΕΟ 4Γ 
Υλικό αποδελτίωςθσ του 

Σεμιναρίου   

 
6/2019 

 

Παραδοτζο 5.3.2 (D5.3.2) 
Προϊθηςη μζςω Πολυμζςων 
και ημείων Πληροφόρηςησ 
(Promotion multimedia & 
information points) 
Σχεδίαςθ, ανάπτυξθ και 
εγκατάςταςθ δφο (2) ειδικϊν, 
πλιρωσ προςβάςιμων, ςτακμϊν 
πλθροφόρθςθσ (infokiosks), ςτο 
πλαίςιο του Ραραδοτζου D5.3.2 

ΡΑΑΔΟΤΕΟ 5Α 
 Ζκκεςθ ςχεδιαςμοφ 

 
3/2019 

 

ΡΑΑΔΟΤΕΟ 5Β  
Εγκατεςτθμζνο 

αλλθλεπιδραςτικό info kiosk, 
εγχειρίδιο λειτουργίασ 

10/2019 

ΡΑΑΔΟΤΕΟ 5Γ  
Εγκατεςτθμζνο διαδραςτικό 

τραπζηι, εγχειρίδιο 
λειτουργίασ 

10/2019 

Παραδοτζο 5.3.5 (D5.3.5) 
Βελτίωςη τησ πρόςβαςησ ςε 
υπάρχουςεσ πληροφορίεσ ςτο 
διαδίκτυο (Improving access to 
existing online information) 
- Ανάπτυξθ Λςτοςελίδασ 
Τουριςτικισ Ραρουςίαςθσ τθσ 
περιοχισ του Διμου Βόλβθσ, ςε 
Ελλθνικά και Αγγλικά, 
προςβάςιμθ ςφμφωνα με το 
πρότυπο WCAG 2.0, 
τουλάχιςτον ςε επίπεδο ΑΑ,  
ςτο πλαίςιο του Ραραδοτζου 
D5.3.5 για τθ ςχεδίαςθ και 
ανάπτυξθ νζων προςβάςιμων 
θλεκτρονικϊν πθγϊν τοπικισ 
τουριςτικισ πλθροφόρθςθσ, 

ΡΑΑΔΟΤΕΟ 6Αα 
 Ζκκεςθ ςχεδιαςμοφ τθσ 
ιςτοςελίδασ επιμζρουσ 

υποςυςτθμάτων 

 
3/2019 

 

ΡΑΑΔΟΤΕΟ 6Αβ  
Ενδιάμεςθ ζκδοςθ (κατάλλθλθ 
για τθν πιλοτικι λειτουργία / 

εκπαίδευςθ χειριςτϊν) 

 
6/2019 

 

ΡΑΑΔΟΤΕΟ 6Αγ  
Ζκκεςθ ευχρθςτίασ και 

προςβαςιμότθτασ 

 
9/2019 

 

ΡΑΑΔΟΤΕΟ 6Αδ  
Τελικι, ολοκλθρωμζνθ ζκδοςθ 
τθσ ιςτοςελίδασ (δυο γλϊςςεσ) 

 
10/2019 

 

Παραδοτζο 5.3.5 (D5.3.5) 
Βελτίωςη τησ πρόςβαςησ ςε 
υπάρχουςεσ πληροφορίεσ ςτο 
διαδίκτυο (Improving access to 

ΡΑΑΔΟΤΕΟ 6Βα   
Δθμιουργικό ενθμερωτικοφ 

φυλλαδίου και αφίςασ, ςε δφο 
γλϊςςεσ, ςε τελικι μορφι 

 
5/2019 

 



 
 

 

Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και εκνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςϊν χωρϊν 

existing online information) 
- Σχεδίαςθ και παραγωγι υλικοφ 
πλθροφόρθςθσ ςε πολλαπλζσ 
ψθφιακζσ μορφζσ προςβάςιμεσ 
ςτα άτομα με αναπθρία (ςτα 
ελλθνικά και αγγλικά) ςτο 
πλαίςιο του Ραραδοτζου D5.3.5 

κατάλλθλθ για αναπαραγωγι 

ΡΑΑΔΟΤΕΟ 6Ββ  
φυλλάδιο ςε εναλλακτικζσ 

ψθφιακζσ μορφζσ 
προςβάςιμεσ για άτομα με 

αναπθρία 

 
6/2019 

 

 

Θ παράδοςθ των παραδοτζων προβλζπεται με τθν κατάκεςθ τουσ ςτο πρωτόκολλο του 
Διμου, από το οποίο κα διαβιβάηονται ςτον πρόεδρο τθσ επιτροπισ παρακολοφκθςθσ και 
παραλαβισ (άρκρο 221, Ν.4412/2016). Για κάκε διακριτι «φάςθ» κα γίνεται ζκδοςθ 
αντίςτοιχθσ βεβαίωςθσ από τθν Αρμόδια Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ τθσ υπθρεςίασ, που 
ςυγκροτείται με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 5 του 
άρκρου 221, Ν.4412/2016. Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ και για κάκε επιμζρουσ 
παραδοτζο διενεργείται ο απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ ςφμβαςθ. 

Άρθρο 9ο : Αναθεϊρηςη τιμϊν  

Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ, θ τιμι τθσ Οικονομικισ προςφοράσ του Αναδόχου κα 
παραμείνει ςτακερι και δεν κα υπόκειται ςε ανακεϊρθςθ, για οποιονδιποτε λόγο ι αιτία. 

Άρθρο 10ο : Σρόποσ Πληρωμήσ  

  Θ πλθρωμι τθσ αξίασ των υπθρεςιϊν κα γίνεται ςταδιακά, κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, 

μετά τθν  κεϊρθςθ του πρϊτου χρθματικοφ εντάλματοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο και ςε 

εξιντα θμζρεσ από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ των τιμολογίων και ςυνοδευόμενο από τα 

νόμιμα παραςτατικά. Κα γίνεται εξόφλθςθ 100 % τθσ ςυμβατικισ αξίασ του τιμολογίου 

τθσ τμθματικισ παράδοςθσ , ςφμφωνα με το άρκρο 200 του Ν.4412/2016.  

Οι πλθρωμζσ κα ακολουκοφν και τθν κατά τμιματα παράδοςθ τθσ υπθρεςίασ από τον 
Ανάδοχο, μετά από πιςτοποίθςθ του παραςχεκζντοσ αντικειμζνου. Θ καταβολι τθσ 
αμοιβισ προσ τον «Ανάδοχο» κα πραγματοποιθκεί ωσ εξισ: 

ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΘ ΠΛΘΡΩΜΘ 

ΡΑΑΔΟΤΕΟ 1Α 
Τεφχοσ ςυνδρομισ του Αναδόχου 

ςτισ αναφορζσ προόδου του 
ζργου (τουλάχιςτον 3 αναφορζσ) 

1/2019 
 

15% τθσ ςυμβατικισ αξίασ του 
Ραραδοτζου 1 

6/2019 
 

15% τθσ ςυμβατικισ αξίασ του 
Ραραδοτζου 1 

12/2019 
 

20% τθσ ςυμβατικισ αξίασ του 
Ραραδοτζου 1 

ΡΑΑΔΟΤΕΟ 1Β 
Τεφχοσ ςυνδρομισ του Αναδόχου 
ςτθν προετοιμαςία των φακζλων 

πιςτοποίθςθσ δαπανϊν (FLC) 
(τουλάχιςτον 3 αναφορζσ) 

1/2019 
 

15% τθσ ςυμβατικισ αξίασ του 
Ραραδοτζου 1 

6/2019 
 

15% τθσ ςυμβατικισ αξίασ του 
Ραραδοτζου 1 

12/2019 20% τθσ ςυμβατικισ αξίασ του 



 
 

 

Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και εκνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςϊν χωρϊν 

Ραραδοτζου 1 

ΡΑΑΔΟΤΕΟ 2Α 
Τελικζσ Εργαςίεσ  και Τεφχθ 

Ρροδιαγραφϊν 

2/2019 
 

50% τθσ ςυμβατικισ αξίασ του 
Ραραδοτζου 2 

ΡΑΑΔΟΤΕΟ 2Β 
Επικαιροποιθμζνο Ζγγραφο 

Ρρομζτρθςθσ  και τεφχθ που κα 
απαιτθκοφν για τθ διακιρυξθ του 

διαγωνιςμοφ 

 
3/2019 

 

 
50% τθσ ςυμβατικισ αξίασ του 

Ραραδοτζου 2 

ΡΑΑΔΟΤΕΟ 3Α 
Σχζδιο δράςθσ για τθν 

ενθμζρωςθ ςθμαντικϊν φορζων 
και τοπικϊν επιχειρθματιϊν και 

για τθ δθμιουργία τοπικισ 
ομάδασ εργαςίασ 

2/2019 
 

30% τθσ ςυμβατικισ αξίασ του 

Ραραδοτζου 2 

ΡΑΑΔΟΤΕΟ 3Β 
Αναφορζσ του Συντονιςτι 

Τοπικοφ Ρροοριςμοφ 
12/2019 

30% τθσ ςυμβατικισ αξίασ του 

Ραραδοτζου 2 

ΡΑΑΔΟΤΕΟ 3Γ 
Κεματικι μελζτθ επί του 

Ευρωπαϊκοφ Συςτιματοσ ETIS για 
τθν υποςτιριξθ προςβάςιμων 

προοριςμϊν 

 
2/2019 

 

30% τθσ ςυμβατικισ αξίασ του 

Ραραδοτζου 2 

ΡΑΑΔΟΤΕΟ 3Δ 
Ρροφίλ Ρροοριςμοφ για τον 

Διμο Βόλβθσ 

4/2019 
 

10% τθσ ςυμβατικισ αξίασ του 

Ραραδοτζου 2 

ΡΑΑΔΟΤΕΟ 4Α 
Ρλθροφοριακό υλικό για τον 

χϊρο φιλοξενίασ και τισ 
παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ   

4/2019 

25% τθσ ςυμβατικισ αξίασ του 

Ραραδοτζου 4 

ΡΑΑΔΟΤΕΟ 4Β 
Σχζδιο Ρροςκλιςεων και Ρίνακασ 

Αποδεκτϊν 
4/2019 

25% τθσ ςυμβατικισ αξίασ του 

Ραραδοτζου 4 

ΡΑΑΔΟΤΕΟ 4Γ 
Υλικό αποδελτίωςθσ του 

Σεμιναρίου   

 
6/2019 

 

50% τθσ ςυμβατικισ αξίασ του 
Ραραδοτζου 4 

ΡΑΑΔΟΤΕΟ 5Α 
 Ζκκεςθ ςχεδιαςμοφ 

 
3/2019 

 

30% τθσ ςυμβατικισ αξίασ του 
Ραραδοτζου 5 

ΡΑΑΔΟΤΕΟ 5Β  
Εγκατεςτθμζνο 

αλλθλεπιδραςτικό info kiosk, 
εγχειρίδιο λειτουργίασ 

10/2019 

35% τθσ ςυμβατικισ αξίασ του 

Ραραδοτζου 5 

ΡΑΑΔΟΤΕΟ 5Γ  
Εγκατεςτθμζνο διαδραςτικό 

τραπζηι, εγχειρίδιο λειτουργίασ 
10/2019 

35% τθσ ςυμβατικισ αξίασ του 

Ραραδοτζου 5 

ΡΑΑΔΟΤΕΟ 6Αα 
 Ζκκεςθ ςχεδιαςμοφ τθσ 

 
3/2019 

25% τθσ ςυμβατικισ αξίασ του 
Ραραδοτζου 6Α 



 
 

 

Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και εκνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςϊν χωρϊν 

ιςτοςελίδασ επιμζρουσ 
υποςυςτθμάτων 

 

ΡΑΑΔΟΤΕΟ 6Αβ  
Ενδιάμεςθ ζκδοςθ (κατάλλθλθ 
για τθν πιλοτικι λειτουργία / 

εκπαίδευςθ χειριςτϊν) 

 
6/2019 

 

25% τθσ ςυμβατικισ αξίασ του 
Ραραδοτζου 6Α 

ΡΑΑΔΟΤΕΟ 6Αγ  
Ζκκεςθ ευχρθςτίασ και 

προςβαςιμότθτασ 

 
9/2019 

 

25% τθσ ςυμβατικισ αξίασ του 
Ραραδοτζου 6Α 

ΡΑΑΔΟΤΕΟ 6Αδ  
Τελικι, ολοκλθρωμζνθ ζκδοςθ 
τθσ ιςτοςελίδασ (δυο γλϊςςεσ) 

 
10/2019 

 

25% τθσ ςυμβατικισ αξίασ του 
Ραραδοτζου 6Α 

ΡΑΑΔΟΤΕΟ 6Βα   
Δθμιουργικό ενθμερωτικοφ 

φυλλαδίου και αφίςασ, ςε δφο 
γλϊςςεσ, ςε τελικι μορφι 

κατάλλθλθ για αναπαραγωγι 

 
5/2019 

 

60% τθσ ςυμβατικισ αξίασ του 
Ραραδοτζου 6Β 

ΡΑΑΔΟΤΕΟ 6Ββ  
φυλλάδιο ςε εναλλακτικζσ 

ψθφιακζσ μορφζσ προςβάςιμεσ 
για άτομα με αναπθρία 

 
6/2019 

 

40% τθσ ςυμβατικισ αξίασ του 
Ραραδοτζου 6Β 

 

Πλα τα ζξοδα του Αναδόχου για τθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου κα επιβαρφνουν τον ίδιο 
(αμοιβζσ ςυνεργατϊν, εξοπλιςμόσ, μετακινιςεισ, κλπ.).  

Το ςυμβατικό τίμθμα για κάκε παραδοτζο κα πλθρωκεί μετά τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ 
ζγκριςθσ του πρακτικοφ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ των 
Ραραδοτζων τθσ Σφμβαςθσ, κατόπιν προςκόμιςθσ των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν 
ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ και τθν ιςχφουςα διοικθτικι διαδικαςία, αφοφ 
πραγματοποιθκοφν οι νόμιμεσ κρατιςεισ.  

Άρθρο 12ο : Φόροι, Σζλη, Κρατήςεισ  

Ο Ανάδοχοσ επιβαρφνεται με κάκε νόμιμθ κράτθςθ ι ειςφορά, θ οποία κατά νόμο βαρφνει 
αυτόν. Αναλυτικά κακορίηονται  ςτθ διακιρυξθ. 

Άρθρο 13ο : Ποινικζσ Ρήτρεσ- Ζκπτωςη Αναδόχου  

1) Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ ςτισ περιπτϊςεισ που περιγράφονται αναλυτικά ςτο 

άρκρο 191  του Ν.4412/2016. 

 Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται 

υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, 

εάν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ 

εντολζσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ 

διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων.  



 
 

 

Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και εκνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςϊν χωρϊν 

Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ 

περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ 

ςυμμόρφωςι του, θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ 

προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται 

αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω 

προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.  

Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλεται, μετά από κλιςθ 

του για παροχι εξθγιςεων, θ παρακάτω κφρωςθ: ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 

εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί και  ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 

αποκλειςμόσ του αναδόχου από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

2)  Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ 

διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, 

επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ. 

Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ: 

α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ 

προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ 

ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΡΑ επί 

τθσ ςυμβατικισ αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου. 

Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει 

τον ανάδοχο ζκπτωτο. 

Άρθρο  14ο    

Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να δϊςουν προςφορά για όλθ τθν ποςότθτα των υπθρεςιϊν 

που αναγράφονται ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό (άρκρο 59 του Ν. 4412/2016).  

 

 

 

 



 
 

 

Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και εκνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςϊν χωρϊν 

Άρθρο  15ο Επίλυςη διαφορϊν 

Για τθν επίλυςθ των τυχόν διαφορϊν που κα προκφψουν μετά τθν υπογραφι τθσ 

ςφμβαςθσ, ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ του άρκρου 129 του Ν.4412/2016. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΤΑΥΟΣ, 15/11/2018 

Ελζγχκθκε  
θ Ρροϊςταμζνθ Δ/νςθσ Ρρογρ/μοφ  
Τοπικισ & Οικ/κισ Ανάπτυξθσ   
 
 
Σκουλίδου Χριςτίνα  
Τ.Ε Δ/κοφ – Λογ/κοφ  

ο ςυντάξασ 
 
 
 
 
Χαϊδοφδθσ Δθμιτριοσ 
Ρ.Ε. Οικ/κοφ  - Λογ/κοφ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και εκνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςϊν χωρϊν 

 

 

 

 

 

 

 

  
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΔΘΜΟ ΒΟΛΒΘ  
ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ, 
ΣΟΠΙΚΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΘ 74/2018 
 

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΟΧΘ ΤΠΘΡΕΙΩΝ  ΓΙΑ ΣΘΝ 
ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΚΑΙ  ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ  
"Μονοπάτια προςβάςιμου τουριςμοφ 
πολιτιςτικήσ κληρονομιάσ (Pathways of 
accessible heritage tourism)" με ακρωνφμιο 
"Access2Heritage" ςτο πλαίςιο του 
Προγράμματοσ Ευρωπαϊκήσ Εδαφικήσ 
υνεργαςίασ «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014 – 
2020». 
Xρηματοδότηςη: Πρόγραμμα Ευρωπαϊκήσ 
Εδαφικήσ υνεργαςίασ «Ελλάδα – 
Βουλγαρία 2014 – 2020». 

Δ. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΤΝΟΛΙΚΘ ΔΑΠΑΝΘ 
(58.600,00 € με Φ.Π.Α. 24%) 

 

ΤΛΤΛΟΣ ΡΑΕΧΟΜΕΝΘΣ ΥΡΘΕΣΛΑΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ 
ΧΩΛΣ ΦΡΑ 24% 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ 
ΜΕ ΦΡΑ 24% 

CPV 

Παραδοτζο Α. Παραδοτζο 1.3.2 (D1.3.2) Διαχείριςη 
ζργου και ποιότητασ (Project & Quality management) 
Ραροχι ςυμβουλευτικϊν / υποςτθρικτικϊν υπθρεςιϊν 
ςτο Διμο Βόλβθσ για διαχείριςθ και ςυντονιςμό ζργου, 
ςτο πλαίςιο του Ραραδοτζου D1.3.2 

8.000,00 € 9.920,00 € 79411000-8 



 
 

 

Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και εκνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςϊν χωρϊν 

Παραδοτζο 3.3.4 (D3.3.4) Προπαραςκευαςτικζσ 
μελζτεσ & εξοπλιςμόσ (Preparatory studies & 
equipment ) 
Σφνταξθ τελικϊν ςχεδίων εργαςιϊν ςτο Διμο Βόλβθσ και 

προμζτρθςθ, ςτο πλαίςιο του Ραραδοτζου D3.3.4 

4.435,48 € 5.500,00 € 79415200-8 

Γ. Παραδοτζο 4.3.1 (D4.3.1) Αμοιβαία προςζγγιςη και 
διαμόρφωςη κοινϊν ςτρατηγικϊν (Mutual approach 
and joint strategies formulation) 
Υποςτιριξθ του Διμου Βόλβθσ ςτθν ανάπτυξθ κοινισ 
ςτρατθγικισ προςζγγιςθσ και ςχεδίου δράςθσ, ςτο 
πλαίςιο του Ραραδοτζου D4.3.1 

10.080,64 € 12.500,00 € 73220000-0 

Παραδοτζο 4.3.3 (D4.3.3) Εκπαίδευςη και κατάρτιςη 
επαγγελματιϊν και ενδιαφερομζνων  μερϊν  
(Education and training of professionals and 
stakeholders) 
Διοργάνωςθ ενόσ (1) τοπικοφ ςεμιναρίου για ςτελζχθ 

τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, υπθρεςίεσ και φορείσ 

ςχετιηόμενουσ με ςχεδιαςμό/διαχείριςθ κλθρονομιάσ 

και τουριςτικϊν πόρων, ςτο πλαίςιο του Ραραδοτζου 

D4.3.3 

3.330,64 € 4.130,00 € 79952000-2 

Παραδοτζο 5.3.2 (D5.3.2) Προϊθηςη μζςω Πολυμζςων 

και ημείων Πληροφόρηςησ (Promotion multimedia & 

information points) 

Σχεδίαςθ, ανάπτυξθ και εγκατάςταςθ δφο (2) ειδικϊν, 

πλιρωσ προςβάςιμων, ςτακμϊν πλθροφόρθςθσ 

(infokiosks), ςτο πλαίςιο του Ραραδοτζου D5.3.2 

9.677,42 € 12.000,00 € 72000000-5 

Παραδοτζο 5.3.5 (D5.3.5) Βελτίωςη τησ πρόςβαςησ ςε 

υπάρχουςεσ πληροφορίεσ ςτο διαδίκτυο (Improving 

access to existing online information) 

- Ανάπτυξθ Λςτοςελίδασ Τουριςτικισ Ραρουςίαςθσ τθσ 

περιοχισ του Διμου Βόλβθσ, ςε Ελλθνικά και Αγγλικά, 

προςβάςιμθ ςφμφωνα με το πρότυπο WCAG 2.0, 

τουλάχιςτον ςε επίπεδο ΑΑ,  ςτο πλαίςιο του 

Ραραδοτζου D5.3.5 για τθ ςχεδίαςθ και ανάπτυξθ νζων 

προςβάςιμων θλεκτρονικϊν πθγϊν τοπικισ τουριςτικισ 

πλθροφόρθςθσ, 

- Σχεδίαςθ και παραγωγι υλικοφ πλθροφόρθςθσ ςε 

πολλαπλζσ ψθφιακζσ μορφζσ προςβάςιμεσ ςτα άτομα 

με αναπθρία (ςτα ελλθνικά και αγγλικά) ςτο πλαίςιο του 

Ραραδοτζου D5.3.5 

11.733,88 € 14.550,00 € 72000000-5 



 
 

 

Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και εκνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςϊν χωρϊν 

 47.258,06 € 58.600,00 €  

 
 
 

ΣΤΑΥΟΣ, 15/11/2018 

Ελζγχκθκε  
θ Ρροϊςταμζνθ Δ/νςθσ Ρρογρ/μοφ  
Τοπικισ & Οικ/κισ Ανάπτυξθσ   
 
 
Σκουλίδου Χριςτίνα  
Τ.Ε Δ/κοφ – Λογ/κοφ  

ο ςυντάξασ 
 
 
 
 
Χαϊδοφδθσ Δθμιτριοσ 
Ρ.Ε. Οικ/κοφ  - Λογ/κοφ 

 

 

 

 

 
 
 

  
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΔΘΜΟ ΒΟΛΒΘ  
ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ, 
ΣΟΠΙΚΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΘ 74/2018 
 

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΟΧΘ ΤΠΘΡΕΙΩΝ  ΓΙΑ ΣΘΝ 
ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΚΑΙ  ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ  
"Μονοπάτια προςβάςιμου τουριςμοφ 
πολιτιςτικήσ κληρονομιάσ (Pathways of 
accessible heritage tourism)" με ακρωνφμιο 
"Access2Heritage" ςτο πλαίςιο του 
Προγράμματοσ Ευρωπαϊκήσ Εδαφικήσ 
υνεργαςίασ «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014 – 
2020». 
Xρηματοδότηςη: Πρόγραμμα Ευρωπαϊκήσ 
Εδαφικήσ υνεργαςίασ «Ελλάδα – 
Βουλγαρία 2014 – 2020». 

 

 

 

 

Ε. ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 



 
 

 

Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και εκνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςϊν χωρϊν 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΑΠΑΝΘ 58.600,00 € με Φ.Π.Α. 24% 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΔΘΜΟ ΒΟΛΒΘ  
ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ, 
ΣΟΠΙΚΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΘ 74/2018 
 

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΟΧΘ ΤΠΘΡΕΙΩΝ  ΓΙΑ ΣΘΝ 
ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΚΑΙ  ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ  
"Μονοπάτια προςβάςιμου τουριςμοφ 
πολιτιςτικήσ κληρονομιάσ (Pathways of 
accessible heritage tourism)" με ακρωνφμιο 
"Access2Heritage" ςτο πλαίςιο του 
Προγράμματοσ Ευρωπαϊκήσ Εδαφικήσ 
υνεργαςίασ «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014 – 
2020». 
Xρηματοδότηςη: Πρόγραμμα Ευρωπαϊκήσ 
Εδαφικήσ υνεργαςίασ «Ελλάδα – 
Βουλγαρία 2014 – 2020». 

ΕΝΣΤΠΟ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ  ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΠΡΟ ΔΘΜΟ ΒΟΛΒΘ 

ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΗΟΜΕΝΟΤ ΜΕ: 

ΕΡΩΝΥΜΛΑ:  …………………………….. 

ΕΔΑ:……………………………………….. 



 
 

 

Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και εκνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςϊν χωρϊν 

ΟΔΟΣ: - ΑΛΚΜΟΣ - Τ.Κ.:……………………………… 

Α.Φ.Μ.:………………              ΔΟΥ:………………………………….. 

ΤΘΛΕΦΩΝΟ:…………………………………… 

FAX:…………………………… 

E-MAIL:…………………………………….. 

Υποβάλλω τθν παροφςα οικονομικι προςφορά και δθλϊνω ότι αποδζχομαι πλιρωσ και 
χωρίσ επιφφλαξθ όλα αυτά και αναλαμβάνω τθν εκτζλεςθ των περιγραφόμενων υπθρεςιϊν 
ζναντι τθσ παρακάτω αμοιβισ.  

Πίνακασ 1: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΝΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ (Αριθμητικϊσ) 

 

ΤΛΤΛΟΣ ΡΑΕΧΟΜΕΝΘΣ ΥΡΘΕΣΛΑΣ ΡΟΣΟ ΧΩΛΣ ΦΡΑ 
24% 

ΡΟΣΟ ΜΕ ΦΡΑ 24% 

Παραδοτζο Α. Παραδοτζο 1.3.2 (D1.3.2) Διαχείριςη 

ζργου και ποιότητασ (Project & Quality 
management) 

Ραροχι ςυμβουλευτικϊν / υποςτθρικτικϊν υπθρεςιϊν 
ςτο Διμο Βόλβθσ για διαχείριςθ και ςυντονιςμό ζργου, 
ςτο πλαίςιο του Ραραδοτζου D1.3.2 

   

Παραδοτζο 3.3.4 (D3.3.4) Προπαραςκευαςτικζσ 
μελζτεσ & εξοπλιςμόσ (Preparatory studies & 
equipment ) 
Σφνταξθ τελικϊν ςχεδίων εργαςιϊν ςτο Διμο Βόλβθσ 
και προμζτρθςθ, ςτο πλαίςιο του Ραραδοτζου D3.3.4 

   

Γ. Παραδοτζο 4.3.1 (D4.3.1) Αμοιβαία προςζγγιςη και 
διαμόρφωςη κοινϊν ςτρατηγικϊν (Mutual approach 

and joint strategies formulation) 
Υποςτιριξθ του Διμου Βόλβθσ ςτθν ανάπτυξθ κοινισ 
ςτρατθγικισ προςζγγιςθσ και ςχεδίου δράςθσ, ςτο 
πλαίςιο του Ραραδοτζου D4.3.1 

   

Παραδοτζο 4.3.3 (D4.3.3) Εκπαίδευςη και κατάρτιςη 
επαγγελματιϊν και ενδιαφερομζνων  μερϊν  
(Education and training of professionals and 
stakeholders) 
Διοργάνωςθ ενόσ (1) τοπικοφ ςεμιναρίου για ςτελζχθ 
τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, υπθρεςίεσ και φορείσ 
ςχετιηόμενουσ με ςχεδιαςμό/διαχείριςθ κλθρονομιάσ 
και τουριςτικϊν πόρων, ςτο πλαίςιο του Ραραδοτζου 
D4.3.3 

   

Παραδοτζο 5.3.2 (D5.3.2) Προϊθηςη μζςω 
Πολυμζςων και ημείων Πληροφόρηςησ (Promotion 

   



 
 

 

Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και εκνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςϊν χωρϊν 

ΤΛΤΛΟΣ ΡΑΕΧΟΜΕΝΘΣ ΥΡΘΕΣΛΑΣ ΡΟΣΟ ΧΩΛΣ ΦΡΑ 
24% 

ΡΟΣΟ ΜΕ ΦΡΑ 24% 

multimedia & information points) 
Σχεδίαςθ, ανάπτυξθ και εγκατάςταςθ δφο (2) ειδικϊν, 
πλιρωσ προςβάςιμων, ςτακμϊν πλθροφόρθςθσ 
(infokiosks), ςτο πλαίςιο του Ραραδοτζου D5.3.2 

Παραδοτζο 5.3.5 (D5.3.5) Βελτίωςη τησ πρόςβαςησ 
ςε υπάρχουςεσ πληροφορίεσ ςτο διαδίκτυο 
(Improving access to existing online information) 
- Ανάπτυξθ Λςτοςελίδασ Τουριςτικισ Ραρουςίαςθσ τθσ 
περιοχισ του Διμου Βόλβθσ, ςε Ελλθνικά και Αγγλικά, 
προςβάςιμθ ςφμφωνα με το πρότυπο WCAG 2.0, 
τουλάχιςτον ςε επίπεδο ΑΑ,  ςτο πλαίςιο του 
Ραραδοτζου D5.3.5 για τθ ςχεδίαςθ και ανάπτυξθ 
νζων προςβάςιμων θλεκτρονικϊν πθγϊν τοπικισ 
τουριςτικισ πλθροφόρθςθσ, 
- Σχεδίαςθ και παραγωγι υλικοφ πλθροφόρθςθσ ςε 
πολλαπλζσ ψθφιακζσ μορφζσ προςβάςιμεσ ςτα άτομα 
με αναπθρία (ςτα ελλθνικά και αγγλικά) ςτο πλαίςιο 
του Ραραδοτζου D5.3.5 

   

 
 
 
 
 
 
 

Πίνακασ 2: ΤΝΟΛΙΚΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

 

ΣΕΛΙΚΘ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΘ 
ΣΙΜΘ Αριθμητικϊσ Ολογράφωσ 

Τελικι τιμι με ΦΡΑ 24%   

 
 

Σόποσ/ημερομηνία………………………….. 

 

Ο Προςφζρων 

(Τπογραφή –φραγίδα) 

 


