
                 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

με  αντικείμενο  «Ανάπτυξη  Δικτυακού  Τόπου»  για  τις  ανάγκες  του  έργου  LIFE  - 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ  ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ  ΚΑΙ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ  με  τον  αριθμό 

LIFE14/GIE/GR/000304,  με  τίτλο  ForestLife  «Οικοδόμηση  συνεργασιών,  ανάπτυξη 

δεξιοτήτων και ανταλλαγή γνώσεων για τα δάση του δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα», που 

υλοποιείται  από  το Μουσείο  Γουλανδρή Φυσικής  Ιστορίας  /  Ελληνικό  Κέντρο Βιοτόπων  ‐ 

Υγροτόπων (ΜΓΦΙ‐ΕΚΒΥ) σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας 

Δασών  και  Αγροπεριβάλλοντος  του  Υπουργείου  Περιβάλλοντος  και  Ενέργειας  και 

χρηματοδοτείται κατά 60 % από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Στο  πλαίσιο  του  έργου  LIFE  ‐  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ  ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ  ΚΑΙ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, 

LIFE14/GIE/GR/000304,  με  τίτλο  ForestLife  «Οικοδόμηση  συνεργασιών,  ανάπτυξη 

δεξιοτήτων και ανταλλαγή γνώσεων για τα δάση του δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα», το 

Μουσείο  Γουλανδρή  Φυσικής  Ιστορίας  /  Ελληνικό  Κέντρο  Βιοτόπων  ‐  Υγροτόπων 

(Αναθέτουσα Αρχή) επιθυμεί την επιλογή αναδόχου για την ανάπτυξη του δικτυακού τόπου 

του έργου. 

Οι  ειδικές  απαιτήσεις,  η  τεχνολογία  υλοποίησης,  τα  απαιτούμενα  χαρακτηριστικά  και  η 

ενδεικτική δομή του δικτυακού τόπου περιγράφονται στο Παράρτημα.  

Προϋπολογισμός  (περιλαμβανομένου  Φ.Π.Α.):  8.000,00  €  (ανώτατο  όριο  Οικονομικής 
Προσφοράς). 

Καταληκτική  ημερομηνία  για  την  παραλαβή  των  προσφορών  ορίζεται  η  Παρασκευή  6 
Νοεμβρίου 2015 και ώρα 12:00.  
 
Τόπος υποβολής των προσφορών: Έδρα αναθέτουσας αρχής 
14ο χλμ Θεσσαλονίκης – Μηχανιώνας, 57001, Θέρμη 
 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν με τον φάκελο της προσφοράς τα κάτωθι: 
 
 Δικαιολογητικά σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης, για τα νομικά πρόσωπα. 

 
 Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 η οποία πρέπει να φέρει ημερομηνία εντός των 

τελευταίων  δεκαπέντε  ημερολογιακών  ημερών  προ  της  καταληκτικής  ημέρας 

υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής 

από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, στην οποία θα δηλώνουν ότι: 

Ο προσφέρων:  

(α)  δεν  έχει  καταδικασθεί  για  συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση, 
δωροδοκία, απάτη ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, για 
αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική διαγωγή ή για κάποιο από τα αδικήματα 



της  υπεξαίρεσης,  της  εκβίασης,  της  πλαστογραφίας,  της  ψευδορκίας,  και  της 
δόλιας  χρεοκοπίας  και  δεν  έχει  διαπράξει  επαγγελματικό  παράπτωμα,  που 
μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε τρόπο από την αναθέτουσα αρχή. 

(β)  δεν  βρίσκεται  σε  πτώχευση,  εκκαθάριση,  παύση  δραστηριοτήτων, 
αναγκαστική διαχείριση ή αναγκαστικό συμβιβασμό και δεν έχει κινηθεί εναντίον 
του  διαδικασία  κήρυξης  σε  πτώχευση,  εκκαθάριση  αναγκαστικής  διαχείρισης  ή 
πτωχευτικού συμβιβασμού. 

(γ)  είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος.  
 

 Τεχνική προσφορά σύμφωνα με το Παράρτημα της παρούσας. 
 
 Οικονομική  προσφορά  με  το  προσφερόμενο  τίμημα,  συμπεριλαμβανομένου  του 

Φ.Π.Α. 
 
Κριτήριο  ανάθεσης  είναι  η  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά.  Θα 
αξιολογηθούν η Τεχνική και η Οικονομική προσφορά με συντελεστές βαρύτητας 85% και 15% 
αντιστοίχως. 
   
Τόπος παράδοσης: Έδρα αναθέτουσας αρχής 
14ο χλμ Θεσσαλονίκης – Μηχανιώνας, 57001, Θέρμη 
 
Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά κατά τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα. Κατά την πληρωμή 
ο Ανάδοχος θα κληθεί να προσκομίσει ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. 
 
Προσφορές άνω του προϋπολογισμού απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
Πρόσωπο επικοινωνίας / πληροφορίες: 
Ταγδαλίδης  Θεόδωρος  (τηλ.:  2310  473320,  εσωτ.  261,  φαξ:  2310  471795,  e‐mail: 
tagdalidis@ekby.gr) 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ανάπτυξη Δικτυακού Τόπου 

Ο Ανάδοχος θα αναπτύξει Δικτυακό τόπο (ΔΤ) που θα ενσωματώνει δυνατότητα σύνταξης και 

αποστολής ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου (e-newsletter), και θα σχεδιάσει, συντάξει 
και στείλει το 1ο e-newsletter. 

Ο  δικτυακός  τόπος  (ΔΤ)  θα  παρουσιάζει  τις  δράσεις,  τους  στόχους  τα  παραδοτέα  και  τα 

αποτελέσματα του έργου LIFE ‐ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ με τον 

αριθμό  LIFE14/GIE/GR/000304,  με  τίτλο  ForestLife  «Οικοδόμηση  συνεργασιών,  ανάπτυξη 

δεξιοτήτων και ανταλλαγή γνώσεων για τα δάση του δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα».  

Ο  Ανάδοχος  θα  εγκαταστήσει  στον  ΔΤ  υπηρεσία  σύνταξης,  διαχείρισης  και  αποστολής 

ηλεκτρονικών ενημερωτικών δελτίων (e-newsletter) σε πάνω από 2000 παραλήπτες. 



Ο ΔΤ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και αναρτηθεί μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου του 2015. Το 

1ο τεύχος του e-newsletter (σε ελληνική και αγγλική γλώσσα) θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 
και σταλθεί μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2015. 

Ο Ανάδοχος θα εκπαιδεύσει το προσωπικό του ΕΚΒΥ τόσο στη διαχείριση του περιεχομένου 

του δικτυακού τόπου και των newsletters, όσο και στην αποστολή των newsletters, και θα 
παρέχει τεχνική υποστήριξη μέχρι το τέλος του έργου ForestLife (15.07.2019). 

 

1. Ειδικές απαιτήσεις ΔΤ 

Ο δικτυακός τόπος θα αναπτυχθεί σε 2 γλώσσες, την ελληνική και την αγγλική.  

Ο ΔΤ θα παρέχει πληροφόρηση για το έργο ForestLife, πρόσβαση σε τεχνικό και ενημερωτικό 

υλικό  το οποίο θα παραχθεί  κατά  τη  διάρκεια  του  έργου,  ενημέρωση/προαναγγελίες  για 

εκδηλώσεις του έργου και γενικότερη ενημέρωση για την πρόοδο των δράσεων του. 

Η  Αναθέτουσα  Αρχή  θα  παραδώσει  στον  Ανάδοχο  μια  επιθυμητή  δομή.  Ο  Ανάδοχος  θα 

εισηγηθεί στην Αναθέτουσα Αρχή τη δομή και τη σχεδίασή του  (layout), θα ενσωματώσει 

τυχόν  σχόλια  και  παρατηρήσεις  της,  και  με  βάση  τα  συμφωνηθέντα,  θα  σχεδιάσει  και 

αναπτύξει  τον  δικτυακό  τόπο,  διασφαλίζοντας  τη  δυνατότητα  εύκολης  πλοήγησης  στο 

ψηφιακό περιεχόμενο,  καθώς και  τη δυνατότητα  εύκολης  ενημέρωσης  και  εμπλουτισμού 

του από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Το ψηφιακό περιεχόμενο που θα διαχέεται από τον ΔΤ θα παραχωρηθεί στον Ανάδοχο από 

την Αναθέτουσα Αρχή, στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Η ανάρτηση του ψηφιακού 
περιεχομένου θα γίνει από τον Ανάδοχο.  

Το  ψηφιακό  περιεχόμενο  του  δικτυακού  τόπου  θα  περιλαμβάνει  περιγραφικά  κείμενα, 

αρχεία  κειμένου  (π.χ.  doc,  pdf),  γραφήματα,  πίνακες,  παρουσιάσεις  PowerPoint, 

φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό  (τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά σποτάκια),  καθώς 

και τα στοιχεία της ταυτότητας του έργου (λογότυπος του έργου και λογότυποι των φορέων 

υλοποίησης  και  του  φορέα  χρηματοδότησης).  Τα  κείμενα  και  οι  λέξεις  που  θα 

χρησιμοποιηθούν  στα  μενού  του  δικτυακού  τόπου  ή  οπουδήποτε  αλλού  (π.χ.  λεζάντες 

φωτογραφιών), θα παραδοθούν στον Ανάδοχο από την Αναθέτουσα Αρχή στην ελληνική και 

στην αγγλική γλώσσα. 

Επιπλέον, ο ΔΤ θα πρέπει να παρέχει ειδικό χώρο με δυνατότητα τηλεοπτικής μετάδοσης 

εκδηλώσεων με online streaming. 

Οι  λογότυποι  των  φορέων  υλοποίησης  και  του  φορέα  χρηματοδότησης  θα  πρέπει  να 

εμφανίζονται σε κάθε ιστοσελίδα του δικτυακού τόπου, σε σταθερό σημείο κάθε φορά, με 

προτεινόμενη θέση το υποσέλιδο (footer). 

Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει υπόψη τις ειδικές απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 

θέματα επικοινωνίας και ειδικότερα για θέματα σχεδιασμού δικτυακών τόπων για έργα LIFE. 

Ειδικότερα θα πρέπει να ακολουθηθούν οι συστάσεις του κειμένου «Designing a LIFE Project 

website» που παρέχεται από τον παρακάτω σύνδεσμο: 

http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/comtools/resources/documents/website_lifep

lus.pdf 

 



2. Ειδικές απαιτήσεις Ενημερωτικού Δελτίου 

Ο  Ανάδοχος  θα  ενσωματώσει  στον  ΔΤ  μηχανισμό‐υπηρεσία  σύνταξης  και  αποστολής 

ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου  (e-newsletter). Η υπηρεσία θα πρέπει  να παρέχει  τη 
δυνατότητα  αποστολής  των  ηλεκτρονικών  ενημερωτικών  δελτίων  σε  πάνω  από  2000 

παραλήπτες. 

Η εγγραφή στην υπηρεσία αποστολής e‐newsletter, θα πρέπει να μπορεί να γίνεται από τους 

επισκέπτες  του  ΔΤ,  συμπληρώνοντας  ειδική  φόρμα  υποβολής  του  email  τους,  που  θα 

βρίσκεται σε εμφανή θέση της αρχικής σελίδας του ΔΤ. Οι παραλήπτες θα πρέπει να δύνανται 

να  απεγγραφούν  ανά  πάσα  στιγμή  από  την  λίστα  παραληπτών,  μέσω  συνδέσμου 

απεγγραφής (unsubscription link) που θα υπάρχει σε εμφανές σημείο του e-newsletter. 

Το e-newsletter θα αναπτυχθεί σε 2 γλώσσες, την ελληνική και την αγγλική. Η επιλογή της 
εγγραφής των επισκεπτών στην ελληνική ή την αγγλική έκδοση θα πρέπει να ορίζεται από 

αυτούς στην φόρμα εγγραφής. 

Το e-newsletter θα πρέπει να υπάρχει και σε hosted version (εμφάνιση email στον browser), 

ώστε σε περίπτωση που ο παραλήπτης δε μπορεί να διαβάσει σωστά το e-newsletter, να του 
δίνεται εναλλακτική ανάγνωσης. Η εναλλακτική θα δίνεται με επισήμανση της μορφής: «Εάν 

αυτό το email δεν εμφανίζεται σωστά, επιλέξτε το σύνδεσμο ….», κι αυτός ο σύνδεσμος θα 

οδηγεί στην hosted version του e-newsletter. 

Η σχεδίαση του e-newsletter θα πρέπει να ακολουθεί τις συστάσεις του κειμένου «Designing 
a LIFE Project Newsletter» που παρέχεται από τον παρακάτω σύνδεσμο: 

http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/comtools/resources/documents/newsletter_li

feplus.pdf 

 

3. Τεχνολογία υλοποίησης 

Ο δικτυακός τόπος θα δημιουργηθεί με λογισμικό ανάπτυξης ιστοσελίδων ανοιχτού κώδικα 

και θα πρέπει να είναι δυναμικός και το περιεχόμενό του να ενημερώνεται και διαχειρίζεται 

μέσω Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management System – CMS).  

Η  ενημέρωση  του  περιεχομένου  του  θα  πρέπει  να  γίνεται  διαδικτυακά  από  απλό 

φυλλομετρητή (internet browser) και μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου. Το 

Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου θα πρέπει να είναι απλό και φιλικό προς τον διαχειριστή, 

ακόμη και αν αυτός διαθέτει ελάχιστες γνώσεις πληροφοριακών συστημάτων. Τα εργαλεία 

του συστήματος δυναμικής διαχείρισης θα πρέπει να είναι πλήρως λειτουργικά ανεξαρτήτως 

του  φυλλομετρητή  του  διαχειριστή.  Θα  πρέπει  να  διασφαλίζεται  η  εύκολη  ανάρτηση, 

ενημέρωση ή διαγραφή περιεχομένου.  Επίσης  να διασφαλίζεται η εύκολη διαχείριση  του 
μενού  (προσθαφαίρεση  κατηγοριών,  αλλαγή  τίτλου  μενού),  ή  εύκολη  παρέμβαση  στα 

βασικά χρώματα και γραμματοσειρές του layout του ΔΤ και του e-newsletter (χρώμα φόντου, 
χρώμα πλαισίων, χρώμα και είδος γραμματοσειράς, κλπ)  και η εύκολη ανάρτηση/διαγραφή 

αρχείων και φωτογραφιών. 

Κατά την ανάπτυξη του ΔΤ πρέπει να εφαρμοστεί τεχνική Responsive web design, ώστε να 

παρέχει τη βέλτιστη εμπειρία θέασης (εύκολη ανάγνωση και πλοήγηση) από ένα ευρύ φάσμα 

συσκευών και διαφόρων μεγεθών και ανάλυσης οθόνης (smartphones, ταμπλέτες, φορητούς 

υπολογιστές). 



Ο δικτυακός  τόπος πρέπει  να  είναι  πλήρως προσβάσιμος  και  να σχεδιαστεί  έτσι ώστε  να 

ικανοποιεί  όλα  τα  σημεία  ελέγχου  προτεραιότητας  1  και  2  των  "Οδηγιών  για  την 

Προσβασιμότητα  του  Περιεχομένου  του  Ιστού  2.0"  (WCAG  2.0),  τα  οποία  αφορούν  τους 

απόλυτους  και  τους  ουσιώδεις  περιορισμούς  για  την  πρόσβαση  στο  περιεχόμενο  ενός 

ιστοχώρου (Συμμόρφωση με τις οδηγίες WCAG 2.0, Επίπεδο ΑA). 

Για να διασφαλιστεί ότι ο ΔΤ θα είναι προσβάσιμος τόσο από ΑΜΕΑ όσο και από έξυπνες 

φορητές συσκευές (κινητά τηλέφωνα, ταμπλέτες), ο Ανάδοχος θα πρέπει να ακολουθήσει τα 

πρότυπα και τις συστάσεις της Web Accessibility  Initiative WAI  (Web Content Accessibility 

Guidelines ‐ WCAG 2.0) και της Mobile Web Initiative WBI του γραφείου W3C (Mobile Web 

Best Practices ‐ MWBP). 

Η  αρχική  ιστοσελίδα  του  δικτυακού  τόπου,  θα  πρέπει  να  διαβεβαιώνει  για  την  πολιτική 

συμμόρφωσης όλων των ιστοσελίδων με τις οδηγίες WCAG 2.0 Επίπεδο ΑA, εμφανίζοντας 

τον σχετικό λογότυπο ή φέροντας την ακόλουθη δήλωση ["αυτή η σελίδα συμμορφώνεται 

με..."],  και  σε  κάθε  περίπτωση  παρέχοντας  τους  σχετικούς  συνδέσμους  σχετικά  με  την 

πολιτική αυτή. Σε περίπτωση που για λόγους λειτουργικότητας κάποια από τις ιστοσελίδες 

δεν  συμμορφώνεται  στις  οδηγίες  λόγω  ύπαρξης  περιεχομένου  που  βρίσκεται  εκτός  του 

ελέγχου του υπεύθυνου ανάπτυξης του περιεχομένου (υλικό Τρίτων), θα πρέπει να εξεταστεί 

το ενδεχόμενο Δήλωσης Μερικής Συμμόρφωσης. 

Για την εξασφάλιση της προβολής του ΔΤ στα αποτελέσματα αναζήτησης των περισσότερων 

μηχανών αναζήτησης, και της αύξησης της επισκεψιμότητας του ΔΤ, ο Ανάδοχος πρέπει να 

εφαρμόσει βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης (SEO).  

Ο  ΔΤ  θα  πρέπει  να  συμμορφώνεται  ως  προς  την  πολιτική  συναίνεσης  χρηστών  στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει επομένως να δηλώνει στους επισκέπτες ότι χρησιμοποιεί cookies, 

να εξηγεί το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιεί cookies και να ζητάει την άδεια‐αποδοχή των 

επισκεπτών πριν δημιουργήσει cookies στο σύστημά τους. 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας του δικτυακού τόπου, 

για την προμήθεια μοναδικού ονόματος χώρου (domain name) και για την ανανέωσή τους 

έως τη λήξη της σύμβασης. 

Η ολοκλήρωση του δικτυακού τόπου προϋποθέτει την παράδοση των αρχείων κώδικα και 

των γραφικών στην Αναθέτουσα Αρχή, την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, την τήρηση των 
τεχνικών  προδιαγραφών  συνδεσιμότητας  με  το  λογισμικό  του  παρόχου  φιλοξενίας  του 

δικτυακού τόπου ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης λειτουργικότητά του, την ανάρτηση του 

συνόλου του ψηφιακού περιεχομένου που θα παραδοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στην 

ελληνική  και  αγγλική  έκδοση  του  ΔΤ,  και  την  ανάρτηση  και  αποστολή  της  ελληνικής  και 

αγγλικής έκδοσης του e-newsletter. 

Ο Ανάδοχος θα συντάξει επίσης έντυπες οδηγίες χρήσης και θα πραγματοποιήσει επιτόπου 

επίδειξη στην εφαρμογή τους για τη διαχείριση και ενημέρωση του δικτυακού τόπου, καθώς 

και για τη σύνταξη και αποστολή των e-newsletters. 

 

4. Απαιτούμενα χαρακτηριστικά και ενδεικτική δομή του δικτυακού τόπου 

Ο  Ανάδοχος  πρέπει  να  διασφαλίσει  ότι  ο  δικτυακός  τόπος  θα  πληροί  τις  παρακάτω 

προϋποθέσεις: 



• Καλαίσθητη εικαστική παρουσίαση. 

• Χρήση  προεπιλεγμένων  προτύπων  γραφικής  αναπαράστασης  της  πληροφορίας 

(Cascading Style Sheets ‐ CSS), ώστε η διαμόρφωση (γραμματοσειρές, χρώματα, μεγέθη 

κλπ.) να μπορεί να αποθηκευτεί σε ένα και μόνο αρχείο. 

• Οργάνωση των αρχείων ώστε να εξασφαλίζεται η απόδοση των ιστοσελίδων και χωρίς 

style  sheets,  καθώς  και  σε  περιπτώσεις  απενεργοποίησης  (ή  μη  υποστήριξης)  των 

εικόνων, των χρωμάτων, των scripts, applets ή άλλων αρχείων προγραμματισμού από 

τον φυλλομετρητή του χρήστη. 

• Δυνατότητα εύκολης και ανοιχτής πρόσβασης από όλους. 

• Δυνατότητα  δυναμικής  ενημέρωσης  του  περιεχομένου  και  προσθαφαίρεσης 

κατηγοριών ‐ υποκατηγοριών του μενού. 

• Δυνατότητα  εύκολης  ανάρτησης,  ενημέρωσης  ή  διαγραφής  περιεχομένου 

(φωτογραφικού υλικού, αρχείων πολυμέσων, αρχείων κειμένου, αρχείων πίνακα, κλπ) 

μέσω του συστήματος διαχείρισης. 

• Ύπαρξη φόρμας αναζήτησης κειμένου εντός του δικτυακού τόπου. 

• Ύπαρξη φόρμας ηλεκτρονικής επικοινωνίας. 

• Ύπαρξη συλλογής φωτογραφιών (Photo gallery). 

• Ύπαρξη συλλογής οπτικοακουστικού υλικού (Video gallery). 

• Ύπαρξη φόρμας εγγραφής στην υπηρεσία αποστολής e-newsletter. 

• Δυνατότητα εύκολης σύνταξης και αποστολής ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου. 

• Δυνατότητα τηλεοπτικής μετάδοσης εκδηλώσεων μέσω web streaming. 

• Δυνατότητα διαμοιρασμού του περιεχομένου τα κοινωνικά δίκτυα. 

• Παροχή μηχανισμών πλοήγησης,  πληροφορίας προσανατολισμού,  μπάρων  χειρισμού 

και χάρτη πλοήγησης της ιστοσελίδας, ώστε οι χρήστες να αναγνωρίζουν τη θέση τους 

στον δικτυακό τόπο (π.χ. ύπαρξη αναγνωριστικού τίτλου σε κάθε ιστοσελίδα και μενού 

πλοήγησης). 

• Χρήση εναλλακτικών κειμένου για εικόνες (alt-text). 

• Χρήση  κατάλληλων  metatags  για  τη  βέλτιστη  καταχώρηση  στους  καταλόγους  των 

κυριότερων μηχανών αναζήτησης. 

• Χρήση  κατάλληλου  εργαλείου  για  την  εξαγωγή  στατιστικών  στοιχείων  για  την 

επισκεψιμότητα του δικτυακού τόπου. 

• Υποστήριξη ημερομηνίας τελευταίας ενημέρωσης κάθε ιστοσελίδας.  

• Ειδικός  χώρος  στην  αρχική  σελίδα  που  να  υποδεικνύει  στον  χρήστη  τις  πρόσφατες 

ειδήσεις. 

• Ημερολόγιο εκδηλώσεων που να παραπέμπει στη σχετική ανακοίνωση της εκδήλωσης 

στην ιστοσελίδα των ειδήσεων. 



• Μετρητής επισκεπτών σε εμφανές σημείο της αρχικής σελίδας (visitors’ counter). 

• Σύνδεσμοι με τους λογαριασμούς του έργου στα κοινωνικά δίκτυα (facebook, twitter, 

κ.ά.). 

Ο  Ανάδοχος  θα  εισηγηθεί  στην  Αναθέτουσα  Αρχή  τη  δομή  της  ιστοσελίδας  και  του  e-
newsletter εντός 15 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης του έργου, θα ενσωματώσει 

τυχόν σχόλια και παρατηρήσεις και με βάση τη συμφωνηθείσα δομή, θα σχεδιάσει και θα 

αναπτύξει τον δικτυακό τόπο και το 1ο e-newsletter τα οποία και θα παραδώσει έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2015.  

Λαμβάνοντας  υπόψη  τις  ειδικές  απαιτήσεις  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  για  θέματα 

επικοινωνίας  και  ειδικότερα  για  θέματα  σχεδιασμού  ιστοσελίδων  για  έργα  LIFE,  μια 

ενδεικτική  δομή  του  δικτυακού  τόπου,  η  οποία  δύναται  να  κατανεμηθεί  σε  ένα  ή 

περισσότερα  μενού  οριζόντιας  ή  κάθετης  διάταξης,  ή  κατά  περίπτωση  στο  υποσέλιδο 

(footer), δίνεται παρακάτω: 

 

Αρχική σελίδα 

Θα περιλαμβάνει: 

1. Slideshow banner με εναλλαγή φωτογραφιών από 
δάση της Ελλάδας. 

2. Εισαγωγικό  κείμενο  με  περιγραφή  του 

αντικειμένου του έργου. 

3. Banners  με  ενεργούς  συνδέσμους  προς  τις 

εφαρμογές  που  θα  παραχθούν  στο  έργο 

ForestLife: 

 Collaboration Platform for Forests  

 «Forest LIFE» App 

4. Ειδικός  χώρος  με  τους  τίτλους  των  πρόσφατων 
ειδήσεων,  με  μικρή  συνοδευτική  φωτογραφία 

(thumbnail) και σύντομη περιγραφή των άρθρων 

των ειδήσεων. 

Το έργο 

Κείμενο  με  τη  γενική  περιγραφή  του  έργου  και 

αναφορά στο χρηματοδοτικό μέσο, στον συντονιστή 

δικαιούχο  και  στον  συνδικαιούχο,  με  χρήση  των 

σχετικών λογοτύπων τους: Λογότυποι  (LIFE, Δικτύου 

Natura 2000, Συντονιστή δικαιούχου, Συνδικαιούχου).

Σκοποί  Κείμενο που θα παρουσιάζει τους σκοπούς του έργου.

Δράσεις (ανάλυση ανά δράση) 

Κείμενο  με  λίστα  των  δράσεων  και  περιγραφή  των 

ειδικών  σκοπών  κάθε  δράσης  και  των  παραδοτέων 

τους. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα 
Κείμενο  που  θα  παρουσιάζει  τα  αναμενόμενα 

αποτελέσματα του έργου. 



Παραδοτέα 

Λίστα με τους τίτλους των παραδοτέων του έργου ανά 

δράση, με ενεργούς συνδέσμους προς τα αρχεία των 

παραδοτέων  για  μεταφόρτωσή  τους  από  τον  τελικό 

χρήστη. 

Νέα ‐ Προκηρύξεις 

Ανακοινώσεις  ειδήσεων  και  εκδηλώσεων  του  έργου 

και άλλων παρεμφερών έργων και ανακοινώσεις και 

αναρτήσεις  των  προκηρύξεων  του  έργου,  με 

δυνατότητα  ανάρτησης  φωτογραφιών  και  άλλων 

συνοδευτικών αρχείων. 

Φωτογραφικό αρχείο 

Οργάνωση  του  φωτογραφικού  υλικού  σε  δύο 

κατηγορίες: α) φωτογραφίες από δάση της Ελλάδας 

και β) φωτογραφίες από τις δράσεις του έργου. Κάθε 

φωτογραφία  θα  συνοδεύεται  από  περιγραφική 

λεζάντα.  Δυνατότητα  ανάρτησης,  ενημέρωσης  και 

διαγραφής φωτογραφιών από τον διαχειριστή. 

Βιντεοθήκη ‐ Web streaming 

Οργάνωση  οπτικοακουστικού  υλικού  από  την 

τηλεοπτική  κάλυψη  εκδηλώσεων  του  έργου 

(συναντήσεις,  συνεντεύξεις,  τηλεοπτικά  spot),  και 

ειδικός χώρος για μετάδοση εκδηλώσεων σε live web 

streaming. 

Ηλεκτρονικά ενημερωτικά δελτία 

Λίστα  με  τα  Ηλεκτρονικά  ενημερωτικά  δελτία  του 

έργου  με  ενεργούς  συνδέσμους  προς  τις  hosted 

versions  αυτών.  Φόρμα  εγγραφής  στην  ελληνική  ή 

αγγλική  έκδοση  του  ηλεκτρονικού  ενημερωτικού 

δελτίου. 

Σχετικοί σύνδεσμοι 

Λίστα με συνδέσμους προς γνωστές και σχετικές με το 

έργο  ιστοσελίδες  (ιστοσελίδα  της  ΕΕ  για  το 

πρόγραμμα  LIFE,  ιστοσελίδες  των  φορέων 

υλοποίησης  και  άλλες  σχετικές  ιστοσελίδες  στην 

Ελλάδα και το εξωτερικό). 

Επικοινωνία 
Στοιχεία επικοινωνίας με τους υπεύθυνους του έργου 

και φόρμα επικοινωνίας. 

Χάρτης πλοήγησης  Χάρτης πλοήγησης του δικτυακού τόπου. 

Πληροφορίες δικτυακού τόπου 
Αναφορά στους συντελεστές του δικτυακού τόπου και 

στην πολιτική  συμμόρφωσης που εφαρμόστηκε. 

 

5. Τεχνική υποστήριξη 

Ο Ανάδοχος οφείλει να ανταποκρίνεται εντός 48 ωρών, έως 15 φορές έως την 15.07.2019, σε 
οποιαδήποτε  ανάγκη  τεχνικής  συνδρομής  της  Αναθέτουσας  Αρχής  στη  διαχείριση  του 

δικτυακού τόπου. 



Επιπλέον, η Αναθέτουσα Αρχή θα διεξάγει περιοδικές αναθεωρήσεις του δικτυακού τόπου 

και  θα  ζητείται  η  διόρθωση  του  εντοπισμένου  προβλήματος  μέσα  σε  διάστημα  δύο 

εβδομάδων κατά μέγιστο. 

Προβλέπεται ότι, κατά τη διάρκεια του έργου, θα απαιτηθεί μία προσαρμογή του layout του 

ΔΤ ώστε  να  εναρμονίζεται  γραφιστικά   με  την  επικοινωνιακή  εικόνα  του  έργου,  όπως θα 

προκύψει ως αποτέλεσμα διακριτής σύμβασης. 

 

6. Περιεχόμενο τεχνικής προσφοράς και κριτήρια αξιολόγησης τεχνικής προσφοράς 

Η  προσφορά  των  ενδιαφερόμενων  θα  πρέπει  να  πληροί  όλες  τις  ανωτέρω  απαιτήσεις. 

Ειδικότερα, η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

‐  Έκθεση  που  να  αναλύει  τις  απαιτήσεις  του  έργου  και  να  παρουσιάζει  τον  τρόπο 

κάλυψής τους.  

‐ Παρουσίαση του σχήματος υλοποίησης του έργου: ομάδα έργου που θα συγκροτηθεί 

για την εκτέλεση του έργου, κατανομή καθηκόντων μεταξύ των μελών της ομάδας έργου 

και τρόπος συνεργασίας τους.  

‐ Δύο (2) τουλάχιστον υποδείγματα σχεδίασης του Δικτυακού Τόπου. 

Ως κριτήρια αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς ορίζονται τα εξής: 

1. Κατανόηση των απαιτήσεων της προκήρυξης και πληρότητα και ποιότητα απόκρισης 

σε αυτές: 55% 

2. Λειτουργικότητα  και  ευελιξία  των  προσφερόμενων  υπηρεσιών  (newsletter, web-
streaming, φιλοξενία Δικτυακού τόπου): 15% 

3. Καταλληλότητα του σχήματος υλοποίησης έργου: 15%  

4. Καλαίσθητη εικαστική παρουσίαση των υποδειγμάτων σχεδίασης: 15% 

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου θα γίνεται στην κλίμακα 1‐10 (10 αντιστοιχεί στο άριστα). 

Προσφέρων που λαμβάνει βαθμολογία κάτω του 6 έστω και σε ένα από τα τέσσερα κριτήρια 

αξιολόγησης, αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης. 

 

7. Τρόπος πληρωμής 

Η καταβολή της αμοιβής του Αναδόχου προβλέπεται να γίνεται ως εξής: 

Ποσοστό 62,5% με την ολοκλήρωση του σχεδιασμού και ανάπτυξης του δικτυακού τόπου και 

του 1ου e-newsletter και την παραλαβή τους. 

Ποσοστό  12,5%  με  την  προσαρμογή  του  lay‐out  του  ΔΤ  κατά  τα  προβλεπόμενα  στην 

παράγραφο 5 και την παραλαβή του.  

Ποσοστό 25%  για  την  κάλυψη αναγκών  τεχνικής  συνδρομής  της  Αναθέτουσας  Αρχής  στη 

διαχείριση  του  δικτυακού  τόπου  κατά  τα  έτη  2016‐2019,  κατά  τα  προβλεπόμενα  στην 

παράγραφο 5, το οποίο θα καταβάλλεται τμηματικά κάθε έτος.  

 


