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Θεσσαλονίκη, 17.05.2019 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

 
Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας – Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων, στο 
πλαίσιο του έργου «Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της προστασίας των 
υγροτόπων» (‘Improving the conservation effectiveness of wetlands’) (WetMainAreas)», 
που είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας Βαλκάνια - Μεσόγειος 
2014-2020 και υλοποιείται σύμφωνα με: 
 

1. Τη σύμβαση επιχορήγησης (Subsidy Contract) № BMP1/21/2342/2017, όπως 
τροποποιήθηκε 01.10.2018, 

2. το από 29.08.2017 συμφωνητικό συνεργασίας με τη Σχολή Οικολογίας και 
Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Πανεπιστημίου Δασών της Βουλγαρίας, όπως 
τροποποιήθηκε στις 17.09.2018, 

3. την απόφαση Δ.Σ. του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας 
706/12.01.2018/Θέμα 6ο, 

4. το από 24.04.2019 εσωτερικό σημείωμα,  

ενδιαφέρεται για την επιλογή αναδόχου για τη βελτίωση των δικτυακών υπηρεσιών και 
την ανάπτυξη νέων δικτυακών υπηρεσιών σε υφιστάμενο δικτυακό τόπο. 
 
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα υποστηρίξουν το παραδοτέο του WetMainAreas «D.2.2.5 
publication via internet» και συγκεκριμένα αναφέρονται ως «Graphic design and 
development of publishing inventory data and analysis results  on Greek wetlands to the 
public at large via internet (greek web pages for access to database and maps, summary 
results, reports on wetland sites for administration, scientists etc). Οι υπηρεσίες 
κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) 
72000000-5. 
 
Οι ειδικές απαιτήσεις, η τεχνολογία υλοποίησης, τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά και η 
ενδεικτική δομή του δικτυακού τόπου περιγράφονται στο Παράρτημα.  
 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 3 μήνες. Με αιτιολογημένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι 
το 50% αυτής. Σε κάθε περίπτωση, η σύμβαση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός της 
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περιόδου επιλεξιμότητας του έργου WetMainAreas, συμπεριλαμβανόμενης τυχόν 
παράτασης αυτού. 
 
Η αξία των υπηρεσιών ανέρχεται σε 4.516,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, συνολικά 5.599,84 € 
συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ.  
 
 
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται τμηματικά όπως ορίζεται στο 
Παράρτημα της παρούσας.  

Προσφορές δικαιούνται να υποβάλουν: 

α) φυσικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα στα κράτη μέλη της ΕΕ, του ΕΟΧ ή στην 
Ελβετία, 
β) νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους μέλους της ΕΕ, του 
ΕΟΧ ή ττης Ελβετίας και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του 
ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών, 
γ) ενώσεις των ως άνω φυσικών ή/και νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά. 
Σε περίπτωση που προσφέρων είναι ένωση περισσότερων οικονομικών φορέων με την 
υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρο. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή 
εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 
 
Αποκλείεται από τη διαδικασία όποιος εμπίπτει στους ακόλουθους λόγους 
αποκλεισμού: 
1) εάν έχει καταδικασθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα 
αδικήματα των περιπτώσεων α έως στ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 Ν. 4412/2016. 
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 
εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 
(Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του 
προηγούμενου εδαφίου αφορά στους διαχειριστές. 
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών η υποχρέωση αφορά τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των 
προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 
Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι 
η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με 
αμετάκλητη απόφαση. 
2) εάν δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σε ότι αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), τόσο στην Ελλάδα όσο και 
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στη χώρα εγκατάστασής του (εάν είναι διαφορετική από την Ελλάδα). Η εκπλήρωση 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση 
του προσφέροντος σύμφωνα με το Ν. 4387/2016 για τον ΕΦΚΑ. 
 
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά  βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των 
κάτωθι κριτηρίων:  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Κ1 

Βαθμολογία τεχνικής προσφοράς.  Η βαθμολόγηση της 
τεχνικής προσφοράς γίνεται σύμφωνα με τα ακόλουθα 
υποκριτήρια, με τις αναφερόμενες βαρύτητες: 

1. Κατανόηση των απαιτήσεων της προκήρυξης και 
πληρότητα και ποιότητα απόκρισης σε αυτές: 55% 

2. Λειτουργικότητα και ευελιξία των προσφερόμενων 
υπηρεσιών: 20% 

3. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 10% 
4. Καταλληλότητα του σχήματος υλοποίησης έργου: 15%  

Σε κάθε υποκριτήριο η βαθμολογία κυμαίνεται από 100 
βαθμούς, στην περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι 
οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, μέχρι τους 120 
βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του 
συγκεκριμένου κριτηρίου.  Βαθμολογία μικρότερη από 100 
βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν 
αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) 
επιφέρει την απόρριψη της προσφοράς. 
 

85% 

Κ2 

Βαθμολογία της οικονομικής προσφορά (ΣΟΠ) υπολογίζεται 
με βάση τον παρακάτω τύπο:  
ΣΟΠ=Χαμηλότερη προσφερθείσα τιμή / Προσφερθείσα τιμή 
προσφέροντα*100  
 

15% 

 
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ                                       100% 

 
 
Ο φάκελος προσφοράς θα αποτελείται από την τεχνική προσφορά και την οικονομική 
προσφορά.  
H τεχνική προσφορά θα συνταχθεί με το περιεχόμενο που ορίζεται στο Παράρτημα της 
παρούσας. 
Η οικονομική προσφορά θα περιέχει το προσφερόμενο τίμημα σε ευρώ (ποσό χωρίς 
ΦΠΑ, ΦΠΑ που αναλογεί, σύνολο με ΦΠΑ). Προσφορές άνω του προϋπολογισμού της 
σύμβασης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της 
προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση ισχύος της προσφοράς, οι 
προσφέροντες δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την 
παράταση αυτή, να υποβάλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 
και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για 6 μήνες από την υποβολή 
τους. 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο οικονομικός φορέας που θα έχει υποβάλει την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά θα κληθεί  να υποβάλει: 
 
1) Δικαιολογητικά σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης, για τα νομικά πρόσωπα. 
2) Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού 
προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του 
νομίμου εκπροσώπου. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος 
εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό 
εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως 
εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
3) Φορολογική ενημερότητα (φυσικού ή νομικού προσώπου) ή έγγραφο 
δεσμευτικού διακανονισμού οφειλών, σε ισχύ κατά την ημερομηνία της υποβολής της. 
4) Ασφαλιστική ενημερότητα (φυσικού ή νομικού προσώπου), για όλους τους 
εργαζόμενους και εργοδότες της επιχείρησης ή έγγραφο δεσμευτικού διακανονισμού 
οφειλών, σε ισχύ κατά την ημερομηνία της υποβολής της. 
 
Οι προσφέροντες δικαιούνται να υποβάλλουν ένσταση για τους λόγους και με τη 
διαδικασία που προβλέπεται στο 127 του Ν. 4412/2016. 
 
Καταληκτική ημερομηνία για την παραλαβή των προσφορών ορίζεται η Παρασκευή 
24.05.20 και ώρα 13:00. 
 
Τόπος υποβολής των προσφορών: Έδρα αναθέτουσας αρχής 
14ο χλμ Θεσσαλονίκης – Μηχανιώνας, 57001, Θέρμη 
 
Πρόσωπο επικοινωνίας / πληροφορίες: 
Χατζηιορδάνου Ελένη (τηλ.: 2310 473320, εσωτ. 210, φαξ: 2310 471795, e-mail: 
lenahatziord@ekby.gr) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
Ο Ανάδοχος θα υλοποιήσει τις παρακάτω εργασίες σε 2 διακριτές φάσεις: 
 
ΦΑΣΗ 1:  
Διάρκεια: 2 μήνες (μέχρι τέλος Ιουνίου 2019) 
 
Α. Γραφιστική επιμέλεια και βελτίωση της λειτουργικότητας του Δικτυακού Τόπου (ΔΤ)  
των Ελληνικών Υγροτόπων (http://greekwetlands.biodiversity-info.gr/).  
 
Β. Ανάπτυξη νέων διαδικτυακών σελίδων διεπαφής με χρήστες, σε περιβάλλον συμβατό 
(php framework) με την υπάρχουσα Βάση Δεδομένων σε SQL server για την παρουσίαση 
των υγροτόπων ανά γεωγραφική περιοχή της χώρας. 
  
Γ. Εκπαίδευση του προσωπικού του ΕΚΒΥ στη διαχείριση του περιεχομένου του 
δικτυακού τόπου. Ανάπτυξη εγχειριδίων χρήσης και διαχείρισης.  
 
ΦΑΣΗ 2:  
Διάρκεια: 2 μήνες (μέχρι τέλος Αυγούστου 2019) 
 
Α. Ενσωμάτωση των παρατηρήσεων της Αναθέτουσας Αρχής και επίλυση τυχόν 
προβλημάτων.  
 
Β. Ανάρτηση των απογραφικών δεδομένων και άλλου περιεχομένου στις κατάλληλες 
σελίδες διεπαφής.  
 
1. Ειδικές απαιτήσεις ΔΤ 
 
Ο Δικτυακός Τόπος (ΔΤ) των Ελληνικών Υγροτόπων είναι προσβάσιμος από τον 
σύνδεσμο: http://greekwetlands.biodiversity-info.gr/. 
 
Είναι διαθέσιμος μόνο στην ελληνική γλώσσα. 
 
Σκοπός του ΔΤ είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού για τους υγροτόπους της Ελλάδας 
και ειδικότερα, η διάχυση των δεδομένων της Απογραφής Υγροτόπων που υλοποιεί το 
ΕΚΒΥ σε επίπεδο Περιφέρειας, μέσω μιας διαδικτυακής βάσης δεδομένων. 
 
Περιλαμβάνει ήδη κάποιες σελίδες διεπαφής που επιτρέπουν τόσο την 
ενημέρωση/ανάρτηση δεδομένων Απογραφής Υγροτόπων (επίπεδο διαχείρισης) όσο και 
την σύνθετη αναζήτηση, εύρεση και οπτικοποίηση των δεδομένων Απογραφής 
Υγροτόπων μέσω ειδικών σελίδων διεπαφής (καρτέλες υγροτόπων: α) Δεδομένα 
Απογραφής, β) Χάρτης, γ) Στατιστικά) και τη μεταφόρτωση του Δελτίου Απογραφής 
Υγροτόπου (επίπεδο τελικού χρήστη). Στην υφιστάμενη δομή του, ο ΔΤ περιλαμβάνει τη 
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δυνατότητα ενημέρωσης, ανάρτησης, αναζήτησης, οπτικοποίησης και ανάκτησης 
δεδομένων μόνο για την Περιφέρεια Αττικής. 
 
Ο Ανάδοχος καλείται να επιμεληθεί γραφιστικά και να βελτιώσει την λειτουργικότητα 
του υφιστάμενου Δικτυακού Τόπου (ΔΤ), και να επεκτείνει τον ΔΤ με 
δημιουργία/ανάπτυξη νέων σελίδων διεπαφής, ώστε να παρέχει τη δυνατότητα 
ενημέρωσης, ανάρτησης, αναζήτησης, οπτικοποίησης και ανάκτησης δεδομένων όλων 
των Περιφερειών της Ελλάδας, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής,  
 
Ο Ανάδοχος θα εισηγηθεί στην Αναθέτουσα Αρχή την δομή και σχεδίασή του (layout) 
εντός 15 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης του έργου, θα ενσωματώσει τα 
σχόλια και παρατηρήσεις της, και με βάση τα συμφωνηθέντα, θα βελτιώσει, 
ανασχεδιάσει και επεκτείνει τον ΔΤ, διασφαλίζοντας τη δυνατότητα εύκολης πλοήγησης 
στα δεδομένα της απογραφής υγροτόπων, καθώς και τη δυνατότητα εύκολης 
ενημέρωσης και εμπλουτισμού τους από την Αναθέτουσα Αρχή. Κατά ελάχιστο η 
προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει σελίδες εισαγωγής δεδομένων και φωτογραφιών 
για τους υγροτόπους της Ελλάδας, πρόσβασης σε δεδομένα, σύνθετης αναζήτησης και 
ανάκλησης δεδομένων, παραγωγή και θέαση στατιστικών, και οπτικοποίησης 
γεωχωρικών δεδομένων (υγρότοποι, περιοχές NATURA 2000, κλπ), με στόχο να 
βελτιωθεί η θέαση των υγροτόπων της Ελλάδας και η πρόσβαση σε δεδομένα και 
πληροφορίες από αρμόδιους φορείς και το ευρύ κοινό. 
 
Τα δεδομένα και άλλο περιεχόμενο που θα διαχέεται από τον ΔΤ θα παραχωρηθεί στον 
Ανάδοχο από την Αναθέτουσα Αρχή, στην ελληνική γλώσσα. Η ανάρτηση τους θα γίνει 
από τον Ανάδοχο. 
 
2. Τεχνολογία υλοποίησης 
Η ανάπτυξη των νέων σελίδων διεπαφής του ΔΤ θα πρέπει να βασίζεται σε λογισμικό 
ανάπτυξης ιστοσελίδων ανοιχτού κώδικα και το περιεχόμενό τους να ενημερώνεται και 
διαχειρίζεται διαδικτυακά από απλό φυλλομετρητή (internet browser) μέσω Συστήματος 
Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management System – CMS). 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, η εύκολη διαχείριση του μενού (προσθαφαίρεση 
κατηγοριών, αλλαγή τίτλου μενού), η εύκολη παρέμβαση στα βασικά χρώματα και 
γραμματοσειρές του layout του ΔΤ (χρώμα φόντου, χρώμα πλαισίων, χρώμα και είδος 
γραμματοσειράς, κλπ)  και η εύκολη ανάρτηση/διαγραφή αρχείων και φωτογραφιών. 
 
Κατά την σχεδίαση θα 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). 
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Ο δικτυακός τόπος πρέπει να γίνει πλήρως προσβάσιμος και εάν κριθεί απαραίτητο, να 
επανασχεδιαστεί, 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 διατηρήσει την υφιστάμενη επισήμανση προς 
τους επισκέπτες του, δηλώνοντας ότι χρησιμοποιεί cookies, εξηγώντας το σκοπό για τον 
οποίο τα χρησιμοποιεί και ζητώντας την άδεια-αποδοχή των επισκεπτών πριν 
δημιουργήσει cookies στο σύστημά τους. 
 
Η ολοκλήρωση του έργου 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 και την 
ανάρτηση του συνόλου του περιεχομένου που θα παραδοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 
 
3. Απαιτούμενα χαρακτηριστικά 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. 
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• 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 (WCAG 2.0 Επίπεδο ΑA). 

• Δυνατότητα διαμόρφωσης του περιεχομένου από ένα ευρύ φάσμα συσκευών με 
διάφορα μεγέθη και αναλύσεις οθόνης, σύμφωνα με τις αρχές του responsive web 
design. 

• 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. 

• Δυνατότητα μορφοποίησης του περιεχομένου είτε απ’ ευθείας μέσα από 
ενσωματωμένο γραφικό επεξεργαστή (WYSIWYG editor) με διευρυμένες 
λειτουργίες (εισαγωγή εικόνων, πινάκων, εξωτερικών συνδέσμων κ.λπ.), είτε με 
χρήση εξωτερικών εφαρμογών επεξεργασίας κειμένου. 

• Ύπαρξη φόρμας αναζήτησης κειμένου εντός του δικτυακού τόπου. 

• Δυνατότητα προσθήκης συλλογής φωτογραφιών (Photo gallery). 

• Δυνατότητα διαμοιρασμού στοιχείων του περιεχομένου σε κοινωνικά δίκτυα 
(Facebook, Twitter κ.λπ.). 

• Δυνατότητα εισαγωγής - εξαγωγής περιεχομένου με τη χρήση διαδεδομένων 
μορφοτύπων, όπως CSV και XML. 

• 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). 

• Δυνατότητα εφαρμογής τεχνικών βελτιστοποίησης ιστοσελίδων για SEO για τη 
βέλτιστη καταχώρηση στους καταλόγους των κυριότερων μηχανών αναζήτησης 
(χρήση εναλλακτικών κειμένου για εικόνες alt-text, χρήση κατάλληλων λέξεων 
κλειδιών, επικεφαλίδων, τίτλων, μεταδεδομένων, SEO-friendly URLs και άλλων 
τεχνικών. 

• Δυνατότητα καθορισμού δικαιωμάτων διαβαθμισμένης πρόσβασης στο σύνολο των 
στοιχείων περιεχομένου, τόσο σε επίπεδο ομάδων χρηστών όσο και σε επίπεδο 
μεμονωμένων χρηστών. 
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• Σύνδεση με υπηρεσία μέτρησης στατιστικών στοιχείων για την επισκεψιμότητα του 
δικτυακού τόπου, από υπηρεσίες όπως π.χ. η Google Analytics. 

• Υποστήριξη ημερομηνίας τελευταίας ενημέρωσης κάθε ιστοσελίδας. 

• Δυνατότητα παρακολούθησης εκ μέρους των διαχειριστών της εφαρμογής όλων των 
ενεργειών που έχουν επιτελεστεί επί του περιεχομένου (version tracking). 

• Ύπαρξη μηχανισμού ελέγχου διασταυρώσεων κατά την εισαγωγή των στοιχείων 
(τόσο στις φόρμες αναζήτησης και υποβολής ερωτημάτων που απευθύνονται στον 
τελικό χρήστη, όσο και στις φόρμες καταχώρησης δεδομένων από τους διαχειριστές-
χρήστες), ώστε να διασφαλίζεται η ορθότητα, πληρότητα και συνέπεια των 
στοιχείων και η αποφυγή διπλών λανθασμένων εγγραφών. 

• Ύπαρξη προκαθορισμένων τιμών σε πεδία φορμών (φόρμες υποβολές ερωτημάτων, 
φόρμες αναζήτησης) για τη διευκόλυνση εισαγωγής δεδομένων από τον τελικό 
χρήστη. 

• Ύπαρξη προκαθορισμένων τιμών και μηχανισμού ελέγχου εισαγωγής δεδομένων 
στις εφαρμογές, προς αποφυγή λαθών των διαχειριστών-χρηστών. 

  

4. Υπηρεσίες εκπαίδευσης  
Ο Ανάδοχος θα συντάξει έντυπες οδηγίες χρήσης (εγχειρίδιο χρηστών και εγχειρίδιο 
διαχειριστών) και θα πραγματοποιήσει επιτόπου εκπαίδευση στην εφαρμογή τους για 
τη διαχείριση και ενημέρωση του δικτυακού τόπου.  
 
Το εγχειρίδιο χρηστών θα πρέπει να αναρτηθεί με τη μορφή «βοήθειας» στον ΔΤ, ώστε 
να κατευθύνει τους τελικούς χρήστες σε βασικές λειτουργίες του ΔΤ (πλοήγηση, σύνθετη 
και γεωγραφική αναζήτηση, ανάκτηση δελτίων απογραφής, θέαση καρτέλας 
υγροτόπων, θέαση και ερμηνεία στατιστικών υγροτόπων, κλπ).  
 
Το εγχειρίδιο διαχειριστών θα πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες διαχείρισης 
του περιεχομένου του ΔΤ, μοναδιαίας αλλά και μαζικής ανάρτησης των απογραφικών 
δεδομένων από αρχεία excel, εισαγωγής/ενημέρωσης άλλου περιεχομένου, εξαγωγής 
των στατιστικών, σύνδεσης των θέσεων και ορίων των υγροτόπων στην διαδικτυακή 
εφαρμογή χάρτη του ΔΤ, δημιουργίας/διαγραφής χρηστών, καθορισμού ρόλων και 
προσβάσεων, τήρησης αντιγράφων ασφαλείας, βελτιστοποίησης του περιεχομένου του 
ΔΤ με τεχνικές SEO, κλπ. 
 
Η εκπαίδευση θα λάβει χώρα στην έδρα της ΑΑ σε ημερομηνίες και ώρες που θα 
συμφωνηθούν από κοινού. Θα διακρίνεται σε γενική εκπαίδευση που θα απευθύνεται 
στους τελικούς χρήστες (περί τα 25 άτομα - προσωπικό ΕΚΒΥ) και σε εξειδικευμένη 
εκπαίδευση που θα απευθύνεται στους διαχειριστές του ΔΤ (2 έως 3 άτομα από το 
προσωπικό του ΕΚΒΥ). Η παράδοση των εγχειριδίων χρηστών και διαχειριστών θα πρέπει 
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να έχει προηγηθεί της εκπαίδευσης. Ο υποψήφιος ανάδοχος κατά την προσφορά του θα 
πρέπει να προτείνει ενδεικτικό πλάνο εκπαίδευσης.  
 
Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης ο ΔΤ θα τεθεί υπό δοκιμαστική λειτουργία και 
αξιολόγηση από τους εκπαιδευόμενους. Τα σχόλια-παρατηρήσεις που θα συλλεχθούν 
θα αξιοποιηθούν στην επίλυση εντοπισμένων προβλημάτων, με σκοπό την ολοκλήρωση 
και οριστική παράδοση του ΔΤ (Φάση 2).  
 
 
5. Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης 
Ο Ανάδοχος οφείλει να ανταποκρίνεται εντός 48 ωρών, έως 15 φορές έως την 
31.08.2019, 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. 
 
 
6. Περιεχόμενο τεχνικής προσφοράς  
Η προσφορά των ενδιαφερόμενων θα πρέπει να πληροί όλες τις ανωτέρω απαιτήσεις. 
Ειδικότερα, η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει: 
 

1. Έκθεση που να αναλύει τις απαιτήσεις του έργου και να παρουσιάζει τον τρόπο 
κάλυψής τους.  

2. Πρόταση βελτίωσης της λειτουργικότητας του ΔΤ. 
3. Προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. 
4. 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.  

 

7. Τρόπος πληρωμής 
Η καταβολή της αμοιβής του Αναδόχου προβλέπεται να γίνεται τμηματικά, ως εξής: 
 

 Ποσοστό 65% με την ολοκλήρωση της γραφιστικής επιμέλειας, της βελτίωσης της 
λειτουργικότητας, και της ανάπτυξης νέων σελίδων διεπαφής του δικτυακού τόπου, την 
ολοκλήρωση της εκπαίδευσης στη διαχείριση του περιεχομένου του ΔΤ, την παράδοση 
εγχειριδίων χρήστη και διαχειριστή και την παραλαβή αυτών (ΦΑΣΗ 1). 

 Ποσοστό 35% με την ενσωμάτωση των παρατηρήσεων της ΑΑ, την ανάρτηση του 
συνόλου των απογραφικών δεδομένων και άλλου περιεχομένου στον ΔΤ και την 
παραλαβή τους (ΦΑΣΗ 2). 

 


