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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

Η Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. - στο πλαίσιο των Τοπικών της Προγραμμάτων 

CLLD/LEADER Ν. Καβάλας που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα 

από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και από το Πρόγραμμα Αλιείας και 

Θάλασσας (ΕΠΑλΘ) ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην παραλαβή προσφορών για την 

απ’ ευθείας ανάθεση (με κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη προσφορά) για τη δημιουργία 

δικτυακού τόπου, προϋπολογισμού τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων (4.300,00) Ευρώ πλέον 

Φ.Π.Α. δυνάμει της υπ’ αριθ. 10/22_30/8/2019 Απόφασης  της ΕΔΠ CLLD/LEADER και της υπ’ αριθ. 

3/7_30/8/2019 Απόφασης της ΕΔΤΠ CLLD/LEADER της ΑΝ.ΚΑ ΑΑΕ ΟΤΑ. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψιν τουλάχιστον τις παρακάτω προδιαγραφές για την κατάθεση 

της τεχνικής και οικονομικής του προσφοράς: 

Υποέργο 1: Απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές για τη δημιουργία δικτυακού τόπου 

αναλύονται: 

 

Ειδικές απαιτήσεις για τη δημιουργία του δικτυακού τόπου 

 

Η Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. θα παραδώσει στον Ανάδοχο την επιθυμητή δομή καθώς και το 

περιεχόμενο του δικτυακού τόπου στην ελληνική γλώσσα. Ο Ανάδοχος θα εισηγηθεί στην Αναπτυξιακή 

Καβάλας Α.Ε. τη δομή του, θα ενσωματώσει τυχόν σχόλια και παρατηρήσεις, και µε βάση τη 

συμφωνηθείσα δομή, θα σχεδιάσει τον δικτυακό τόπο (∆Τ) και θα αναπτύξει το περιεχόμενό του, 

διασφαλίζοντας τη δυνατότητα εύκολης πλοήγησης, καθώς επίσης και τη δυνατότητα εύκολης 

ενημέρωσης και εμπλουτισμού του από την Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε.. 

Ο ∆Τ θα αναπτυχθεί στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Η πληροφορία που θα αναρτηθεί θα 

παραδοθεί στον Ανάδοχο από την Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. 

Το περιεχόμενο καθώς και τα στοιχεία της ταυτότητας του έργου (λογότυποι των φορέων υλοποίησης, 

του φορέα χρηματοδότησης, καθώς και τα σχετικά κείμενα) θα παραχωρηθούν στον Ανάδοχο από την 

Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. 



 

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

κάθε ιστοσελίδα του ∆Τ, σε σταθερό σημείο κάθε φορά, µε προτεινόμενη θέση το υποσέλιδο (footer). 

Ο Ανάδοχος θα σχεδιάσει και ενσωματώσει στην ελληνική και αγγλική έκδοση του ∆Τ τα οριζόντια 

πλακάτ (banners) που θα τον χαρακτηρίζουν. Τα πλακάτ θα παραδοθούν επίσης και ξεχωριστά στην 

Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. ως αρχεία εικόνας υψηλής ανάλυσης. 

 

Ο Ανάδοχος πρέπει να λάβει υπόψη: 

 Τις ειδικές απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα επικοινωνίας και ειδικότερα για 

θέματα σχεδιασμού δικτυακών τόπων και για την «Εξασφάλιση της προσβασιµότητας στα 

άτοµα µε αναπηρία»  

 Τον Οδηγό Δημοσιότητας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και του 

Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑλΘ) 

 Το Πλαίσιο Πιστοποίησης Δημόσιων ∆ιαδικτυακών Τόπων ΠΠ-∆∆Τ (Έκδοση 3.00) από το 

"Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής ∆διακυβέρνησης και Πρότυπα 

Διαλειτουργικότητας". 

 Τις "Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού 2.0" (Web Content 

Accessibility Guidelines - WCAG 2.0). 

 

Απαιτούμενα χαρακτηριστικά και ενδεικτική δομή του δικτυακού τόπου 
 

Ο Ανάδοχος πρέπει να διασφαλίσει ότι ο ∆Τ θα πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 Καλαίσθητη εικαστική παρουσίαση. Η εικαστική παρουσίαση θα εγκριθεί από τους 

εκπροσώπους της Αναθέτουσας Αρχής κατά τη φάση του σχεδιασμού. 

 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 και ο τρόπος παρουσίασης και αίσθησης του 

περιεχοµένου του ∆Τ να είναι ενιαίος. 

 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 τους χρήστες, ανεξάρτητα της 

υποδομής που διαθέτουν οι χρήστες και του φυλλοµετρητή ιστού που χρησιμοποιούν. 

Υποστήριξη πρόσβασης από τους σύγχρονους φυλλομέτρησες (IE 6 και νεότερο, Firefox 1.5 

και νεότερο, καθώς και Opera, Safari, Google Chrome). 

 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 ∆Τ. 

 Ύπαρξη φόρμας ηλεκτρονικής επικοινωνίας. 

 Χρήση ενιαίου χρώματος για την παρουσίαση των συνδέσεων (links), το οποίο πρέπει να είναι 

ευδιάκριτο σε σχέση µε τα υπόλοιπα χρώματα που χρησιμοποιούνται στο κείμενο ή στο 

υπόβαθρο του ∆Τ και να αλλάζει όταν ο χρήστης επισκεφθεί το σημείο στο οποίο οδηγεί ο 

σύνδεσμος. Η ονομασία των συνδέσεων πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική του περιεχομένου 

στο οποίο οδηγεί ο σύνδεσμος, ενώ πρέπει να αποφεύγεται η χρήση γενικών ονομασιών, 

όπως «κάντε click εδώ». 

 Παροχή μηχανισμών πλοήγησης, πληροφορίας προσανατολισμού, µπαρών 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). 

Θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι μηχανισμοί και οι επιλογές πλοήγησης είναι κοινοί και 

προσβάσιµοι από όλες τις σελίδες του ∆Τ. 

 Χρήση γλώσσας µεταδεδοµένων (markup) αντί για τη χρήση εικόνων, για τη μετάδοση της 

πληροφορίας πλοήγησης (π.χ. τίτλοι ιστοσελίδων, επικεφαλίδες κειμένου, επικεφαλίδες των 

πινάκων). 

 Χρήση metatags σε κάθε ιστοσελίδα µε τα κατάλληλα στοιχεία (λέξεις - κλειδιά, τίτλος 

ιστοσελίδας, κ.ά.) για τη βέλτιστη καταχώρηση στους καταλόγους των κυριότερων µμηχανών 

αναζήτησης. 

 Καταχώρηση του ∆Τ στις κυριότερες μηχανές αναζήτησης και καταλόγους διαδικτυακών 

τόπων. Ενδεικτικά στοιχεία που απαιτείται να καταχωρηθούν είναι το URL του ∆Τ, ο τίτλος του, 

µία συνοπτική περιγραφή, λέξεις-κλειδιά σχετικά µε το περιεχόμενό του, η θεματική κατηγορία 

στην οποία προτείνεται να ενταχθεί. 

 Καταχώρηση του ∆Τ σε συναφείς διαδικτυακούς τόπους που θα υποδειχθούν από την 

Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. 

 Χρήση κατάλληλου εργαλείου για την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων για την επισκεψιµότητα 

του ∆Τ. 

 Υποστήριξη ημερομηνίας τελευταίας ενημέρωσης κάθε ιστοσελίδας. 

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

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

ενημερώσεις του περιεχομένου. 

Ο Ανάδοχος θα εισηγηθεί στην Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. τη δομή και την εμφάνιση (layout) του ∆Τ 

εντός μηνός από την έναρξη του έργου, θα ενσωματώσει τυχόν σχόλια και παρατηρήσεις και µε βάση 



 

τη συμφωνηθείσα δομή, θα σχεδιάσει και θα αναπτύξει τον δικτυακό τόπο, εντός ενός μήνα από τη 

λήψη των οδηγιών. 

Η δομή του ∆Τ πρέπει να σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για θέματα επικοινωνίας. Επίσης δύναται να ακολουθεί τις σχετικές οδηγίες για τη Δομή και 

Περιεχόμενο Δημόσιων Διαδικτυακών Τόπων από το ''Πλαίσιο Πιστοποίησης Δημόσιων Διαδικτυακών 

Τόπων ΠΠ-∆∆Τ'', όπου αυτές μπορεί να εφαρμοστούν. Η δομή δύναται να κατανεμηθεί σε ένα ή 

περισσότερα μενού οριζόντιας ή κάθετης διάταξης, ή κατά περίπτωση στο υποσέλιδο (footer). 

 

Τεχνολογία υλοποίησης 
 

Ο ∆Τ θα είναι δυναμικός και το περιεχόμενο του θα οργανωθεί σε βάση δεδομένων. Η ενημέρωση του 

περιεχομένου του θα πρέπει να γίνεται διαδικτυακά, µέσω συστήματος δυναμικής διαχείρισης της 

βάσης δεδομένων, το οποίο θα είναι απλό και φιλικό προς τον χρήστη, 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 (όπως αυτό περιεγράφηκε 

παραπάνω) µε δυνατότητα προεπισκόπησης των αλλαγών των ιστοσελίδων πριν την αποδοχή και 

απελευθέρωσή τους. 

Ο ∆Τ 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 ισόχωρου (Συνοφρύωση µε τις οδηγίες WCAG 2.0). 

 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος: 
 

α) Για την εκχώρηση και προμήθεια μοναδικού ονόματος χώρου (domain name) µε κατάληξη .gr, 

σύμφωνα µε τον «Κανονισμό ∆ιαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (domain names) µε 

κατάληξη .gr» της ΕΕΤΤ, όπως αυτός ισχύει.  

β) Για την παροχή της υπηρεσίας φιλοξενίας του ∆Τ. Ο Ανάδοχος πρέπει να συντάξει "Συμφωνία 

επιπέδου εξυπηρέτησης" (Service Level Agreement - SLA) μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του 

παρόδου φιλοξενίας, για τη φιλοξενία του ∆Τ στις  υποδομές του παρόδου υπηρεσιών φιλοξενίας. 

Η συμφωνία επιπέδου εξυπηρέτησης (Service Level Agreement) για τη φιλοξενία του ∆Τ στις 

υποδομές του παρόδου υπηρεσιών φιλοξενίας πρέπει να περιλαμβάνει και να οριοθετεί κατ’ 

ελάχιστον τα παρακάτω θέματα: 

 Απαιτήσεις φιλοξενίας του ∆Τ 

 Απαιτήσεις λειτουργίας του ∆Τ: 24 ώρες την ημέρα επί 365 ημέρες το χρόνο. 



 

 Απαιτήσεις ασφάλειας του ∆Τ: τακτική λήψη (σε εβδομαδιαία βάση) αντιγράφων ασφάλειας 

(server backups) και εφαρμογή πολιτικών και µέτερων ασφάλειας: SSL, κρυπτογράφηση, 

firewalls, προσωπικά δεδομένα, φυσική ασφάλεια computer room. 

 Πλήρης διαθεσιμότητα (100%) του δικτύου της εταιρίας που θα αναλάβει τη φιλοξενία (network 

uptime). 

 99,9% διαθεσιμότητα της βάσης δεδομένων που θα δημιουργηθεί και του webserver που θα 

φιλοξενεί τον δικτυακό τόπο (database & webserver uptime). 

 99,9% διαθεσιμότητα του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί για τη φιλοξενία του ∆Τ (facility 

infrastructure). 

 Πλήρης διαθεσιμότητα των στατιστικών στοιχείων και αναφορών λειτουργίας του ∆Τ. 

 Οικονομικό τίμημα παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας και τρόπος πληρωμής 

 Οικονομικοί όροι για επεκτάσεις – μελλοντικές αναπροσαρμογές απαιτήσεων και επιπέδων 

εξυπηρέτησης. 

 ∆είκτες και εργαλεία μέτρησης του επιπέδου εξυπηρέτησης. 

 Ποινικές     ρήτρες    (σε     περίπτωση    µη     επίτευξης    του    επιθυμητού   επιπέδου 

εξυπηρέτησης) και τρόπος υπολογισμού τους. 

Η ολοκλήρωση του ∆Τ προϋποθέτει την παράδοση των αρχείων κώδικα και των γραφικών στην 

Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε., την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο και την τήρηση των τεχνικών 

προδιαγραφών συνδεσιμότητας µε το λογισμικό του παρόδου φιλοξενίας του ∆Τ, ώστε να 

διασφαλίζεται η πλήρης λειτουργικότητά του. 

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

στην εφαρμογή τους για τη διαχείριση και ενημέρωση του ∆Τ. 

 
 

Υποέργο 2: Τεχνική υποστήριξη 
 
Ο Ανάδοχος θα παρέχει τεχνική υποστήριξη για όλα τα θέματα που αφορούν στον ΔΤ από την 

ημερομηνία ολοκλήρωσης της μέχρι και τις 30.06.2020. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να ανταποκρίνεται εντός 48 ωρών σε οποιαδήποτε ανάγκη τεχνικής συνδρομής της 

Αναθέτουσας Αρχής στη διαχείριση του ∆Τ.  

Επιπλέον, θα διεξάγει περιοδικές αναθεωρήσεις του ∆Τ και θα ζητείται από οποιοδήποτε τμήμα µε µη 

συµµορφούµενες ιστοσελίδες να διορθώνει το πρόβλημα μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη πενταετή (5) εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων 

έργων, η οποία θα αποδεικνύεται (α) από συμβάσεις με τρίτους για την ανάπτυξη πληροφοριακών 

συστημάτων, και (β) τον ορισμό της ομάδας έργου (ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, τίτλοι σπουδών, θέση στην 

ομάδα έργου). Επιπλέον οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν (γ) δείγμα ΔΤ βάσει των 

προδιαγραφών, το οποίο αποδεικνύεται με τη δημιουργία αντιπροσωπευτικής διαδραστικής ιστοσελίδας και 



 

παρουσίασης του προτεινόμενου σχεδιασμού της, όπως και θα παρουσιάζονται τα προτεινόμενα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά της όπως, ταχύτητα, αισθητική, ευχρηστία, προσβασιμότητα, χρήση καλών πρακτικών, 

συνολική απόδοση, κ.λπ.  Τα ανωτέρω τεκμήρια θα εσωκλείονται με την οικονομική προσφορά.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν Οικονομικές Προσφορές (μέσα σε σφραγισμένους φακέλους) 

σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα μέχρι και την 1η Νοεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή έως και τις 

14.00 μ.μ. στην έδρα της Αναπτυξιακής Καβάλας ΑΑΕ ΟΤΑ (Ύδρας 10, 65302 Καβάλας). Οι φάκελοι 

πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως (εκτός φακέλου) από επιστολή του Προσφέροντα προκειμένου αυτή 

να πρωτοκολληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Οι Προσφορές μπορούν να κατατεθούν και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο 

(courier) στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, οι Προσφορές 

παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην 

Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία και ώρα. 

Η Αναπτυξιακή Καβάλας ΑΑΕ ΟΤΑ έχει το δικαίωμα να ακυρώσει ή/και να επαναλάβει την παρούσα 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή να επιλέξει άλλο τρόπο διενέργειας της επιλογής του Αναδόχου, 

εφόσον το κρίνει σκόπιμο για οποιονδήποτε λόγο. 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γενικό Διευθυντή, κο 

Μιχαήλ Σκορδά (τηλ. 2510620459, e-mail: anka@ankavala.gr).  

Για την Αναπτυξιακή Καβάλας ΑΑΕ ΟΤΑ 

Μιχαήλ Σκορδάς 

 

 

 

Γενικός Διευθυντής 

  



 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ:  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:   

ΑΦΜ: 

ΔΟΥ: 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  

ΤΗΛ:  

ΦΑΞ:  

Ε-MAIL:  

 

για την απ’ ευθείας ανάθεση (με κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη προσφορά) για τη δημιουργία 

δικτυακού τόπου, προϋπολογισμού τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων (4.300,00) Ευρώ πλέον Φ.Π.Α.  
 

Αφού έλαβα γνώση της υπ’ αριθ. 15169/ 16.10.2019 ανακοίνωσης - πρόσκλησης υποβολής προσφορών  

 

ΠΡΟΣΦΕΡΩ 

 

  

ΕΚΠΤΩΣΗ XX τοις εκατό (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) 

XX % (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) 

ΠΟΣΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΩΣΗ (€) 

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 

XXXXX (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) 

XXXX (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) 

ΠΟΣΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΩΣΗ (€) 

(ME Φ.Π.Α.) 

XXXXX (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) 

XXXX (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) 

  

 

 

 

 

 

(Πόλη) …./…./2019 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / Η ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΣΑ 

 

(Υπογραφή - Σφραγίδα) 

 

(Ονοματεπώνυμο / Νόμιμος εκπρόσωπος) 


