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ΣΔΥΝΙΚΗ  ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  
 

 

 

Σν Αληηθείκελν ηνπ Αλαδφρνπ ζχκθσλα κε ηελ πξνθήξπμε πεξηιακβάλεη ηα 

παξαθάησ ηξία (3) Παθέηα Δξγαζίαο (Π.Δ.) ηα νπνία αλαιχνληαη ζε επηκέξνπο 

δξάζεηο θαη αληίζηνηρα παξαδνηέα: 

 Πακέηο Δπγαζίαρ 1: Γημιοςπγία ειδικών εμπειπικών πποφόνηυν για ηον 

πποοπιζμό «Μύκονορ» 

Γπάζη 1.1: Δπιζκόπηζη Σοςπιζηικού Πποοπιζμού (Destination Audit) 

θνπφο ηεο εθπφλεζεο ηεο κειέηεο ηνπ Destination Audit είλαη ε αμηνιφγεζε ηεο 

ζπλχπαξμεο θαη ζπκπφξεπζεο ησλ πιηθψλ θαη άπισλ πφξσλ ηνπξηζηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο ζηελ πεξίπησζε ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ κε ηηο πθηζηάκελεο ηνπξηζηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο.  Ο Αλάδνρνο ζα θιεζεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηφζν ακηγψο πνζνηηθά 

θξηηήξηα φζν θαη πνηνηηθέο πηπρέο γηα λα εληνπίζεη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ δχλαληαη 

λα θεθαιαηνπνηεζνχλ γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ θαη 

πξνγξακκάησλ ηνπξηζηηθψλ εκπεηξηψλ. Δλδεηθηηθά θαη κφλνλ αλαθέξνληαη: 

 Πνηεο ηάζεηο ραξαθηεξίδνπλ ηε ζεκαηηθή θαη γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ 

δηαζέζηκσλ ππνδνκψλ, αλσδνκψλ, θαη ππεξεζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

ηνπξηζηηθφ θιάδν;  

 Πφζεο θαη πνηεο θαηεγνξίεο αμηνζέαησλ ζπκππθλψλνπλ ηελ πνιηηηζηηθή 

θιεξνλνκηά ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ;  

 Πνηεο ζεσξνχληαη παξαδνζηαθέο θαη πνηεο ελ δπλάκεη έιμεηο ζηελ πεξίπησζε 

ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ σο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ;  

 Πσο ιακβάλεη ρψξα ε αλάδεημε θαη αμηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ ηνπξηζηηθψλ 

πφξσλ επί ηνπ ζπλνιηθνχ πιέγκαηνο ελεξγεηψλ πξνβνιήο θαη δηάζεζεο-

πψιεζεο ησλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ; 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο ηεο κειέηεο ηνπ Destination Audit, o Αλάδνρνο 

θαιείηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη: 

 Γεςηεπογενή Έπεςνα για ηοςρ Σοςπιζηικούρ Πόποςρ ηος Γήμος Μςκόνος: 

Η ελ ιφγσ έξεπλα αθνξά ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ απφ πξνεγνχκελα 

Παξαδνηέα πνπ δηαζέηεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή, ηνπξηζηηθνχο νδεγνχο, κειέηεο 

θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία κε γλψκνλα ηελ επηθαηξνπνηεκέλε ζπγθέληξσζε θαη 

επεμεξγαζία πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ δπλακηθφηεηαο, θαζψο θαη ηελ επαξθή 

αμηνιφγεζε ησλ πθηζηάκελσλ πιηθψλ θαη άπισλ πφξσλ ηνπξηζηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο βάζεη πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ δεηθηψλ. ηελ πξψηε 

πεξίπησζε εληάζζνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηάζεηο πξνζθνξάο ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ ηνκέα ζην Γήκν (Π.ρ. Αξηζκφο μελνδνρεηαθψλ θιηλψλ βάζεη ηεο 

αμηνιφγεζεο κε αζηέξηα, αξηζκφο ελνηθηαδφκελσλ δηακεξηζκάησλ βάζεη ηεο 

αμηνιφγεζεο κε θιεηδηά, θαηεγνξίεο θαη πιήζνο ζπλεδξηαθψλ ρψξσλ, θ.ιπ.). 

Μεηά απφ ηελ αμηνιφγεζε απηψλ ησλ πεγψλ ν αλάδνρνο ζα αμηνινγήζεη πνηα 

απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε πξνγξάκκαηα ζεκαηηθψλ 

εκπεηξηψλ θαηά ηελ αλάπηπμε ηνπ ζρεηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ ηνπξηζηηθψλ 

πξντφλησλ (Π.ρ. Πιήζνο πθηζηάκελσλ θπζηθψλ θαη ζεκαηηθψλ δηαδξνκψλ, 

ζπρλφηεηα δηεμαγσγήο εθδειψζεσλ δηεζλνχο εκβέιεηαο θαη εχξνο ηνπ 

ζεκαηηθνχ ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχ, πνηθηιία αμηνζέαησλ πνιηηηζηηθνχ θαη 

ζξεζθεπηηθνχ ελδηαθέξνληνο, απνζηάζεηο κεηαμχ ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο πνπ 

πξνζθέξνπλ πεξηεγήζεηο, θ.ιπ.). 
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Παπαδοηέο 1.1: Μελέηη Δπιζκόπηζηρ Σοςπιζηικού Πποοπιζμού (Destination 

Audit) 

 

Γπάζη 1.2: Ανάλςζη Αγοπών & Σύπυν Δπιζκεπηών 

θνπφο ηεο εθπφλεζεο ηεο κειέηεο ηεο Αλάιπζεο Αγνξψλ είλαη ε επεμήγεζε ησλ 

παξακέηξσλ πνπ θαζνξίδνπλ ηελ πξφζιεςε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ ηνπ Γήκνπ 

Μπθφλνπ εθ κέξνπο δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ ηνπξηζηψλ, θαζψο θαη ε δηαζαθήληζε ησλ 

αληηιήςεσλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπξηζηψλ πνπ έρνπλ ήδε επηζθεθηεί  ηελ 

Μχθνλν. Η εδξαίσζε ηεο γλψζεο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηα 

ελ ιφγσ ζέκαηα ζα πξνθχςεη κέζσ ηεο δηεξεχλεζεο ηεο ζπζρέηηζεο ησλ ζηνηρείσλ  

πνπ ζπλζέηνπλ ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ κε δηαθνξεηηθέο 

θαηεγνξίεο ηνπξηζηψλ αιιά θαη ηεο απνηχπσζεο ηνπ βαζκνχ αιιειεπίδξαζεο ησλ 

επηζθεπηψλ κε ηηο πθηζηάκελεο ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, ε κεηέπεηηα αλάπηπμε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπξηζηηθψλ 

πξντφλησλ ζα αθνινπζήζεη νξζέο θαηεπζχλζεηο γηα ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ 

ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ ζεηηθψλ εκπεηξηψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Αλάιπζεο Αγνξψλ o Αλάδνρνο θαιείηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη: 

 Γεςηεπογενή Έπεςνα για ηην Σοςπιζηική Κίνηζη και ηην ςμπεπιθοπά 

ηυν Δπιζκεπηών ζηον Γήμο, καθώρ και για ηιρ Σάζειρ ηηρ Γιεθνούρ 

Σοςπιζηικήρ Αγοπάρ:  Η ελ ιφγσ έξεπλα επίζεο αθνξά ηε ζπιινγή 

πιεξνθνξηψλ απφ πνηθίιεο πεγέο κέζσ γξαθεηαθήο έξεπλαο, απνζθνπψληαο 

ζηελ αλάιπζε ησλ ηάζεσλ ηεο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο ζηνπο πξννξηζκνχο ηνπ 

Γήκνπ Μπθφλνπ, ζηελ θαηαλφεζε ησλ εκπεηξηψλ πνπ απνθνκίδνπλ νη 

ηνπξίζηεο θαηά ηελ παξακνλή ηνπο ζε απηνχο, θαη ζηε ζηνρεπκέλε 

δηεξεχλεζε βάζεη γεσ-δεκνγξαθηθψλ θαη ζεκαηηθψλ θξηηεξίσλ επηιεγκέλσλ 

ηκεκάησλ ηεο δηεζλνχο ηνπξηζηηθήο αγνξάο πνπ δχλαληαη λα απνηειέζνπλ 

αληηθείκελν πξνζέγγηζεο κέζσ ηεο πξνβνιήο ησλ λέσλ ηνπξηζηηθψλ 

πξντφλησλ. Πην πγθεθξηκέλα:  

 ζηελ πξψηε πεξίπησζε εληάζζνληαη πιεξνθνξίεο απφ κειέηεο θαη 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηα κεγέζε ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο ζηελ 

Μχθνλν (Π.ρ. Αθίμεηο θαη δηαλπθηεξεχζεηο ζε μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα 

θαη ελνηθηαδφκελα δηακεξίζκαηα, επηζθέςεηο θαη εηζπξάμεηο απφ εηζηηήξηα 

ζε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη κνπζεία, επηβάηεο ζε αεξνδξφκηα θαη 

ιηκεληθνχο ζηαζκνχο, θ.ιπ.).  

 ζηε δεχηεξε πεξίπησζε εληάζζνληαη πιεξνθνξίεο απφ ηνπξηζηηθνχο 

νδεγνχο, εηδεζενγξαθηθά έληππα θαη ειεθηξνληθά κέζα, θαζψο θαη απφ 

παξειζνχζεο έξεπλεο πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ εξσηεκαηνιφγηα ζρεηηθά κε 

ηηο πξνζδνθίεο πνπ θαζνδεγνχλ ηηο αληηιήςεηο ησλ ηνπξηζηψλ πξνηνχ 

επηζθεθζνχλ ηελ Μχθνλν αιιά θαη κε ηηο εληππψζεηο πνπ δηακνξθψλνπλ 

θαηά ηελ παξακνλή ηνπο ζε απηή (Π.ρ. Αίζζεκα αζθάιεηαο θαη 

θηινμελίαο, επίπεδν πξνζβαζηκφηεηαο ζε ρψξνπο ηνπξηζηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο, δπλαηφηεηα θαηαλφεζεο ηεο πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο, 

ζπζρέηηζε θφζηνπο θαη ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ θαηαλάισζε πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ, θ.ιπ.). 

 ζηελ ηξίηε πεξίπησζε εληάζζνληαη πιεξνθνξίεο απφ κειέηεο θαη 

αλαθνξέο δηεζλψλ νξγαληζκψλ ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά 

επηιεγκέλσλ νκάδσλ ηνπξηζηψλ βάζεη γεσ-δεκνγξαθηθψλ θαη ζεκαηηθψλ 

θξηηεξίσλ (Π.ρ. ηάζεηο επηζθέςεσλ ηνπξηζηψλ απφ αλαδπφκελεο 

νηθνλνκίεο ζε Μεζνγεηαθνχο Πξννξηζκνχο, πξφζθαηα επίπεδα 
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ηνπξηζηηθήο δαπάλεο απφ ηηο παξαδνζηαθέο αγνξέο ηεο Βνξείνπ Δπξψπεο, 

απήρεζε ησλ πνιηηηζηηθψλ πφξσλ ζε δηαθνξεηηθέο δεκνγξαθηθέο νκάδεο, 

ηαμηδησηηθέο ζπλήζεηο ησλ ηνπξηζηψλ ζξεζθεπηηθνχ ελδηαθέξνληνο, θ.ιπ.) 

 Ππυηογενή Έπεςνα ηυν Ιδιαιηεποηήηυν ηος Σοςπιζηικού Πποφόνηορ ζε 

Σοπικό Δπίπεδο: Η ελ ιφγσ έξεπλα ζα θαηαγξάςεη ηηο απφςεηο 

επαγγεικαηηψλ θαη εκπεηξνγλψκσλ ηνπ ηνπξηζκνχ ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα 

ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ λα πξνζθέξεη πςεινχ επηπέδνπ πξντφληα θαη ππεξεζίεο, 

πξνζειθχνληαο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο ηνπξηζηψλ.  

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο πξσηνγελνχο έξεπλαο ζπζηήλεηαη ηφζν ε ρξήζε 

εξσηεκαηνινγίσλ φζν θαη ε εηο βάζνο (θιαδηθή, ρσξηθή θιπ) δηεξεχλεζε ησλ 

πξνζσπηθψλ απφςεσλ ζπγθεθξηκέλσλ παξαγφλησλ ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα είηε κέζσ 

κεκνλσκέλσλ ζπλεληεχμεσλ είηε θαηά ηε δηελέξγεηα ζπλαληήζεσλ εξγαζίαο πνπ ζα 

ιάβνπλ ρψξα ζηνλ Γήκν.  

ην πιαίζην ηεο ίδηαο έξεπλαο ν Αλάδνρνο ζα πξνβεί ζε επηβεβαίσζε ή 

επηθαηξνπνίεζε ησλ θχξησλ δεδνκέλσλ θαη ζπκπεξαζκάησλ ησλ δεπηεξνγελψλ 

εξεπλψλ, πξνρσξψληαο ζε έιεγρν ησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ φζνλ αθνξά ηνπο 

ηνπξηζηηθνχο πφξνπο, ην πξνθίι ησλ ηνπξηζηψλ,  ην ζχλνιν ησλ εθδειψζεσλ 

ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο, θαη ηα πξνζθεξφκελα πξνγξάκκαηα δξαζηεξηνηήησλ θαη 

δηαδξνκψλ, ελψ παξάιιεια ν θχθινο επαθψλ κε ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαη θνξείο 

ζα πξέπεη λα ζπκβάιεη θαη ζηελ ζπγθέληξσζε ζρεηηθνχ νπηηθνχ θαη θεηκεληθνχ 

πιηθνχ απφ θάζε πεξηνρή ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ. 

Παπαδοηέο 1.2: Μελέηη Ανάλςζηρ Αγοπών και Σύπυν Δπιζκεπηών  

Γπάζη 1.3: Γημιοςπγία Υαπηοθςλακίος Σοςπιζηικών Πποφόνηυν και 

Ππογπαμμάηυν Θεμαηικών Δμπειπιών 

Η αλάπηπμε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ζπκππθλψλεη ηελ νπζία ηνπ 1
νπ

 Παθέηνπ Δξγαζίαο, 

επεηδή πεξηιακβάλεη ην ζρεδηαζκφ πξνγξακκάησλ ζεκαηηθψλ εκπεηξηψλ γηα ηνπο 

επηζθέπηεο ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ θαζψο θαη ηελ απνηχπσζε ηνπο ζε έληππε θαη 

ειεθηξνληθή κνξθή γηα ηελ εχρξεζηε δηαρείξηζε θαη πξνβνιή ηνπο ζε ηνπηθφ 

επίπεδν.   

Κνηλή ζπληζηακέλε φισλ ησλ δξάζεσλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε ησλ 

εμεηδηθεπκέλσλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ, απνηειεί ε ζηνρεπκέλε δηαζχλδεζε 

ηνπξηζηηθψλ πφξσλ θαη ππεξεζηψλ ππφ ηε κνξθή πξνγξακκάησλ κε ζεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη δηαδξνκέο.  

Η ζπγθξφηεζε ησλ πξνγξακκάησλ ζα γίλεη βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ πξνηάζεσλ γηα ηελ 

αλαβάζκηζε ηεο εκπεηξίαο, πνπ απνθνκίδνπλ θαηά ηελ παξακνλή ηνπο ζηελ Μχθνλν 

εηδηθέο θαηεγνξίεο ηνπξηζηψλ. 

Όια ηα λέα πξντφληα ζα πξέπεη λα πεξηγξαθνχλ κε ιεπηνκέξεηα ηφζν σο πξνο ηα 

πεξηερφκελα ηνπο φζν θαη σο πξνο ηηο απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο. Καη’ απηφλ ηνλ 

ηξφπν ζα θαηαζηεί εθηθηή ε πηζηή απνηχπσζε ησλ πιεξνθνξηψλ φισλ ησλ 

πξνγξακκάησλ ζεκαηηθψλ εκπεηξηψλ ζε δηαδηθηπαθφ ράξηε θαη ζε ειεθηξνληθή βάζε 

δεδνκέλσλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, θαζψο θαη ζε εηδηθφ θαηάινγν ν 

νπνίνο ζα εληζρχζεη ηηο πξνζπάζεηεο πξνψζεζεο ηεο Μπθφλνπ ζε Β2Β θαη Online 

θαλάιηα (Π.ρ. εθζέζεηο, επαγγεικαηηθέο ζπλαληήζεηο, ηαμίδηα εμνηθείσζεο, 

δηαδηθηπαθέο θακπάληεο, θ.ιπ.).  

Η πξνζέγγηζε ηνπ Αλάδνρνπ θαηά ηελ αλάπηπμε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ζα πξέπεη λα 

ιακβάλεη ππφςε έλα επξχ πιέγκα αλαγθψλ, πξνζδνθηψλ, θηλήηξσλ, θαη δηαζέζηκνπ 

ρξφλνπ ησλ ηνπξηζηψλ, ψζηε ε ζπλνιηθή επεμεξγαζία θάζε πξντφληνο απφ ην ζεκείν 

εθθίλεζεο σο ηελ νινθιήξσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη δηαδξνκψλ λα δηέπεηαη απφ 

ηελ πξννπηηθή άξηηαο νξγάλσζεο θαη πξνζαξκνγήο ησλ λέσλ εκπεηξηψλ.  
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Έλαο άιινο νπζηψδεο παξάγνληαο γηα ηε δεκηνπξγία μερσξηζηψλ εκπεηξηψλ, πνπ ζα 

αληαπνθξίλνληαη ζε δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ηνπξηζηψλ, είλαη ε θάζε ελζσκάησζε 

ζεκείνπ ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο ζε πξντφλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ λα ζπλνδεχεηαη 

απφ ελέξγεηεο ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο.  

Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ζα θαηαζηεί εθηθηή ε ελίζρπζε ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ 

ηνπξηζηψλ κε ηα ζηνηρεία πνπ δηέπνπλ ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζε θάζε πξννξηζκφ, 

εληζρχνληαο ηε βησκαηηθή πξνζέγγηζε θάζε αθήγεζεο, δηαζαθελίδνληαο ην ηζηνξηθφ 

ή ςπραγσγηθφ ηεο ππφβαζξν, θαη δηεγείξνληαο εθείλεο ηηο αηζζήζεηο, πνπ ζα 

επηηξέςνπλ λα εληππσζεί ζε βάζνο ρξφλνπ ζηελ κλήκε θάζε επηζθέπηε ε αλάκλεζε 

κηαο κνλαδηθήο ζηηγκήο. 

πγθεθξηκέλα. ζηηο  ελέξγεηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ Tourism Product Portfolio 

ζπκπεξηιακβάλνληαη:  

Καηεγνξηνπνίεζε θαη πζρέηηζε ησλ Πιεξνθνξηψλ πνπ Πξνέθπςαλ θαηά ηελ 

Δπηζθφπεζε ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ σο Σνπξηζηηθνχ Πξννξηζκνχ βάζεη Κξηηεξίσλ. 

Ο Αλάδνρνο ζα πξνβεί ζε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηα 

πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηνπξηζηηθήο πξνζθνξάο θαη δήηεζεο, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηε γεσ-δηνηθεηηθή θάιπςε ηνπ ζπλφινπ ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ 

θαζψο θαη ζεκαηηθά θξηηήξηα σο απφξξνηα ησλ πξνεπηιεγκέλσλ εκπεηξηψλ- ηεο 

ηαπηφηεηαο «ΜΤΚΟΝΟ» θαη ησλ αληίζηνηρσλ αγνξψλ ζηφρσλ.  

Οη ηειηθνί άμνλεο ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ζα νξηζηηθνπνηεζνχλ θαηφπηλ ζπλελλφεζεο 

ηνπ Αλάδνρνπ κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη κε γλψκνλα ηελ επαξθή επεμεξγαζία 

δεδνκέλσλ γηα ηε ζχζηαζε ησλ εμεηδηθεπκέλσλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ θαζψο θαη ηε 

δηεπθφιπλζε ηεο κεηέπεηηα απνηχπσζεο ησλ δεδνκέλσλ ζε ειεθηξνληθή θαη έληππε 

κνξθή.  

χληαμε Δγρεηξηδίνπ κε Πεξηγξαθέο θαη Πξνδηαγξαθέο γηα Θεκαηηθέο Δκπεηξίεο 

Η ζχληαμε ηνπ ελ ιφγσ εγρεηξηδίνπ ζε Σέζζεξηο (4) ηνπιάρηζηνλ γιψζζεο πιένλ 

ειιεληθά (πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηα ηειεπηαία δηαζέζηκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία σο πξνο 

ηελ πξνέιεπζε θαη ηε ζχλζεζε ησλ αιινδαπψλ επηζθεπηψλ ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ) 

απνζθνπεί ζηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ζηελ αλάιπζε πξνγξακκάησλ ζεκαηηθψλ 

εκπεηξηψλ ππφ ηε κνξθή ηνπξηζηηθψλ πξνγξακκάησλ. Μέξηκλα ζα δνζεί ηφζν γηα ηελ 

αλαβάζκηζε πθηζηάκελσλ πξνγξακκάησλ, γηα ηα νπνία νη απαηηνχκελεο πξνζπάζεηεο 

θαη επελδχζεηο θξίλνληαη ζπκθέξνπζεο θαη βηψζηκεο βάζεη ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ 

ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, φζν θαη γηα ηε δεκηνπξγία θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ 

κέζσ ηεο ζπζρέηηζεο αζχλδεησλ κέρξη πξφηηλνο έιμεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ.  

Δμίζνπ πάλησο νπζηψδεο εθ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ είλαη θαη ε παξνρή άξηηαο θαη 

αλαιπηηθήο θνζηνιφγεζεο ησλ λέσλ πξντφλησλ, ελδεηθηηθά, κε γλψκνλα ηε 

δηεπθφιπλζε ηεο δηάζεζεο-πψιεζεο ηνπο εθ κέξνπο ησλ επαγγεικαηηψλ ηνπ 

ηνπξηζκνχ. 

Σν ελ ιφγσ εγρεηξίδην ζηελ Διιεληθή Έθδνζε ζα πεξηιακβάλεη θαη έλαλ νδεγφ 

δεκηνπξγηθψλ εθαξκνγψλ, κέξηκλα ηνπ νπνίνπ ζα είλαη ε δηαηχπσζε ζπγθεθξηκέλσλ 

πξνδηαγξαθψλ γηα ηε δεκηνπξγία θαη εθαξκνγή ησλ νπηηθψλ θαη ιεθηηθψλ 

κελπκάησλ, πνπ ζα θιεζνχλ λα εθθξάζνπλ ηηο παξαζηάζεηο ηεο επηζπκεηήο εηθφλαο 

θάζε πξνγξάκκαηνο ζεκαηηθψλ εκπεηξηψλ.  

Μνινλφηη ε ελαξκφληζε θάζε πξντφληνο κε ηελ αξρηηεθηνληθή ηεο πθηζηάκελεο 

«κάξθαο ππνγξαθήο» ζπζηήλεηαη ιφγσ ηεο πινπνίεζεο θαη ησλ ινηπψλ παθέησλ 

εξγαζίαο ηνπ έξγνπ, εληνχηνηο ζα πξέπεη λα δηαηεξεζεί ε δπλαηφηεηα εθπφλεζεο 

μερσξηζηψλ κειεηψλ ηαπηφηεηαο πξννξηζκψλ, εάλ θαη εθφζνλ δηαπηζησζνχλ 

νπζηαζηηθέο απνθιίζεηο κεηαμχ ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ θαη ησλ πξαθηηθψλ 

εθαξκνγψλ ζε ζεκείν πνπ λα κελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο βιέςεηο θαη ζηηο αλάγθεο ηνπ 

Γήκνπ.  
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Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξνπζηάζεη νινθιεξσκέλν θαη πςειήο πνηφηεηαο 

ιεθηηθφ θαη νπηηθφ πεξηερφκελν γηα θάζε έλα πξφγξακκα μερσξηζηά, αμηνπνηψληαο ην 

ζπιιερζέλ πιηθφ απφ θείκελα θαη θσηνγξαθίεο θαη δειψλνληαο παξάιιεια ηηο 

θαηεπζχλζεηο ηεο αηζζεηηθήο πξνζέγγηζεο ζε φξνπο αθήγεζεο θαη απεηθφληζεο. 

Καζψο ην ελ ιφγσ πιηθφ δχλαηαη λα ηξνθνδνηήζεη πνηθίιεο δξάζεηο γηα ηελ 

πξνψζεζε ησλ λέσλ πξντφλησλ ζηελ ηνπξηζηηθή αγνξά κέζσ θαηαρσξήζεσλ ζε 

έληππα θαη πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ, πξέπεη ε ρξήζε ηνπ λα ζπλνδεχεηαη κε ζηνηρεία 

ηεθκεξίσζεο θαη παξαπνκπέο ζε πεγέο αλαδήηεζεο επηπξφζζεησλ πιεξνθνξηψλ. Σα 

θείκελα ζα παξαδνζνχλ ζε ηειηθή κνξθή, έηνηκε πξνο ρξήζε, ζπλνδεπφκελα απφ 

ηίηινπο θαη ππφηηηινπο. 

Σα ηνπξηζηηθά πξντφληα πνπ βαζίδνληαη ζε ζεκαηηθέο εκπεηξίεο πξνθχπηνπλ κέζσ 

ηνπ ζπλδπαζκνχ δηαθφξσλ ηνπξηζηηθψλ πφξσλ ζε έλα εληαίν νδνηπνξηθφ, βησκαηηθήο 

ινγηθήο. Ο Αλάδνρνο ζα πξνρσξήζεη αξρηθά ζε αθήγεζε ηνπ θάζε πξνγξάκκαηνο 

θαζψο θαη ηνπ κελχκαηνο ηεο ζπλνιηθήο εκπεηξίαο πνπ πξνθχπηεη κέζσ 

αιιειέλδεησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη δηαδξνκψλ, θαη κεηά ζα ζηνηρεηνζεηήζεη ηελ 

επηρεηξεζηαθή δηαζχλδεζε έιμεσλ, δξαζηεξηνηήησλ θαη ππεξεζηψλ 

ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ελαιιαθηηθά ζελάξηα. Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν εγρείξεκα απνηειεί ε ζχζηαζε ελφο αξρείνπ, πνπ ζα ζπλνδεχεη θάζε 

λέν πξντφλ θαη ζα πεξηιακβάλεη ηηο εμήο πιεξνθνξίεο: 

1. Πξνγξακκαηηζκφο δξαζηεξηνηήησλ πξνο πιεξνθφξεζε ηφζν ησλ 

θαηαλαισηψλ φζν θαη εθπξνζψπσλ ηεο ηνπξηζηηθήο αγνξάο (Π.ρ. Tour 

operators, εηαηξίεο θξνπαδηέξσλ, θ.ιπ.) 

2. Σξφπνη πξνζβαζηκφηεηαο (Π.ρ. δηαδξνκέο γηα απηνθίλεην/πνχικαλ, πεδνπνξία 

θαη ζθάθνο θαζψο θαη κε δεκφζηεο ζπγθνηλσλίεο) θαη σξάξηα ιεηηνπξγίαο 

ζεκείσλ ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο 

3. Καηάινγνο κε φια ηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα αλά πεξηνρή (Π.ρ. Ξελνδνρεία, 

ελνηθηαδφκελα δσκάηηα θαη δηακεξίζκαηα, θάκπηλγθ) 

4. Καηάινγνο ινηπψλ επηρεηξήζεσλ θαη επαγγεικαηηψλ πνπ πξνζθέξνπλ 

ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο αλά πεξηνρή (Π.ρ. ρψξνη εζηίαζεο, αμηνζέαηα, 

ελνηθηαδφκελα απηνθίλεηα, θ.ιπ.) 

5. Ηκεξνιφγην πλαθψλ Δθδειψζεσλ  

Δπηπιένλ, ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλάδνρνπ ζπγθαηαιέγεηαη ε παξνρή θαηεπζχλζεσλ 

φζνλ αθνξά ηε ζπζρέηηζε εηεξνγελψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη δηαδξνκψλ κε ζηφρν ηελ 

πξνζέιθπζε είηε ηνπξηζηψλ γεληθνχ ελδηαθέξνληνο είηε νκάδσλ εηδηθψλ 

ελδηαθεξφλησλ, νχησο ψζηε λα θαηαζηεί εθηθηή ε δηακφξθσζε επηπξφζζεησλ 

πνιπζεκαηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε πεξηπηψζεηο πνιπήκεξσλ παξακνλψλ ησλ 

ηνπξηζηψλ ή πξαγκαηνπνίεζεο εθδξνκψλ κεηαμχ γεηηνληθψλ λεζηψλ. πλνιηθά, ν 

αξηζκφο ησλ θχξησλ θαη πνιπζεκαηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ Μχθνλν δελ ζα 

πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξνο ησλ πελήληα (50), ζπκπεξηιακβάλνληαο ηπρφλ 

ζπλδπαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κεηαμχ δχν ε πεξηζζφηεξσλ πεξηνρψλ.  

Παπαδοηέο 1.3: Μελέηη Υαπηοθςλακίος Σοςπιζηικών Πποφόνηυν και Δγσειπίδιο 

Θεμαηικών Σοςπιζηικών Δμπειπιών  

 

Γπάζη 1.4: Ηλεκηπονική Βάζη Γεδομένυν Σοςπιζηικών Πποφόνηυν (ΗΒΓΣΠ) 

Η Ηιεθηξνληθή Βάζε Γεδνκέλσλ Σνπξηζηηθψλ Πξντφλησλ (ΗΒΓΣΠ) ζα 

ελζσκαηψλεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο θαη δεδνκέλα ηνπ ραξηνθπιαθίνπ Σνπξηζηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ θαη Πξνγξακκάησλ αλά πεξηνρή θαη ζπλνιηθά. Θα απνηειεί ην 

θεληξηθφ απνζεηήξην (central repository) πεξηερνκέλνπ ην νπνίν ζα ηξνθνδνηεί φια 

ηα κέζα πξνβνιήο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο φπσο ε ηζηνζειίδα, έληππα, 

παξνπζηάζεηο, έληππνη νδεγνί, θ.ά. Η Ηιεθηξνληθή Βάζε Γεδνκέλσλ Σνπξηζηηθψλ 
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Πξντφλησλ (ΗΒΓΣΠ) ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο πθηζηάκελεο 

ηζηνζειίδαο ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ. 

Σα επίπεδα θαη νληφηεηεο πνπ ζα θηινμελεί ε ΗΒΓΣΠ είλαη: 

 Θεκαηηθφο ηνπξηζκφο 

 εκεία ελδηαθέξνληνο  

 Σνπξηζηηθέο δηαδξνκέο 

 Δθδειψζεηο 

 Καηαιχκαηα 

 Πξαθηηθέο πιεξνθνξίεο κεηαθνξάο, κεηαθίλεζεο. 

Η ΗΒΓΣΠ ζα απνηειεί ζεκείν ηφζν εμαγσγήο φζν θαη εηζαγσγήο πεξηερνκέλνπ θαη 

ζα πξέπεη λα επηηξέπεη αζθαλή ππόζβαζη βάζεη δηθαησκάησλ ζε φινπο ηνπο 

εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 ηνπο αξκφδηνπο ηνπ έξγνπ γηα ηελ αξρηθή θαηαγξαθή 

 ην εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθφ ησλ επηκέξνπο Γήκσλ γηα άληιεζε 

πεξηερνκέλνπ θαη, ζε δεχηεξν ρξφλν, γηα πξνζζήθε πεξηερνκέλνπ. 

Η πξφζβαζε ζηελ ΗΒΓΣΠ ζα πξέπεη λα είλαη αζθαιήο αιιά λα κελ απαηηεί ηελ 

εγθαηάζηαζε εηδηθψλ πξνγξακκάησλ ή εμνπιηζκνχ.  

Σέινο, ε ΗΒΓΣΠ ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ κειινληηθή αςηόμαηη ηποθοδοζία 

ηλεκηπονικών μέζυν φπσο ε ηζηνζειίδα ή άιιεο ειεθηξνληθέο βάζεηο θαη 

ηζηνζειίδεο ηνπξηζηηθνχ ραξαθηήξα αιιά θαη ηελ λήτη πεπιεσομένος απφ άιιεο 

πεγέο. 

 

Υαξαθηεξηζηηθά Ηιεθηξνληθήο Βάζεο Γεδνκέλσλ Σνπξηζηηθψλ Πξντφλησλ 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ, ε ΗΒΓΣΠ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη απφ ηα 

αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

 Υπήζη ηεσνολογίαρ διαδικηύος πνπ λα επηηξέπεη ηελ αζθαιή πξφζβαζε γηα 

αλαδήηεζε ή εηζαγσγή πεξηερνκέλνπ απφ πνιιαπιά ζεκεία ρσξίο ηελ ρξήζε 

εμεηδηθεπκέλνπ πιηθνχ ή ινγηζκηθνχ. Η ΗΒΓΣΠ ζα πξνζθεξζεί ζε web-based 

πεξηβάιινλ, ην νπνίν ζα ιεηηνπξγήζεη σο βαζηθφο «ρψξνο εξγαζίαο» γηα ηνπο 

ρξήζηεο ηνπ πεξηερνκέλνπ. Η πξφζβαζε ζα πξέπεη λα είλαη δπλαηή απφ θάζε Η/Τ 

ν νπνίνο δηαζέηεη ζχλδεζε κε ην δηαδίθηπν. 

 Τινπνίεζε κε βάζε ην θαηάιιειν λογιζμικό Γιασείπιζηρ Βάζευν Γεδομένυν 

(RDBMS) πνπ ζα επηηξέςεη ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ αλακελφκελνπ 

κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλσλ αιιά θαη ηεο πνιπεπίπεδεο ηεξάξρεζεο θαη 

δηαζχλδεζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζα ζπλζέηνπλ κία ζεκαηηθή ελφηεηα (εκπεηξία ή 

δηαδξνκή).  

 Τινπνίεζε κε βάζε εμεηδηθεπκέλν Λογιζμικό Γιασείπιζηρ Γιαδικηςακού 

Πεπιεσομένος (CMS) κε ην νπνίν ζα ππνζηεξίδεηαη ε απνζήθεπζε θαη 

δηαρείξηζε πεξηερνκέλνπ, γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ θαη πνιπκέζσλ. Σν παξαπάλσ 

πξντφλ ινγηζκηθνχ ζα πξνζθεξζεί απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν σο κέξνο ηεο 

πξνηεηλφκελεο ιχζεο ηνπ. 

 Σν Λνγηζκηθφ Γηαρείξηζεο Γηαδηθηπαθνχ Πεξηερνκέλνπ ζα πξέπεη λα 

ραξαθηεξίδεηαη απφ: 

 Απθπυηή (modular) απσιηεκηονική ηνπ πζηήκαηνο, ψζηε λα επηηξέπνληαη 

κειινληηθέο επεθηάζεηο θαη αληηθαηαζηάζεηο, ελζσκαηψζεηο, αλαβαζκίζεηο ή 

αιιαγέο δηαθξηηψλ ηκεκάησλ ινγηζκηθνχ ή εμνπιηζκνχ. 

 Απσιηεκηονική N-tier, γηα ηελ επειημία ηεο θαηαλνκήο ηνπ θφζηνπο θαη 

θνξηίνπ κεηαμχ θεληξηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ζηαζκψλ εξγαζίαο, γηα ηελ 

απνδνηηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ δηθηχνπ θαη ηελ επθνιία ζηελ επεθηαζηκφηεηα. 
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 Έηοιμη ηεσνική ςποδομή και μησανιζμούρ αλάπηπμεο ηεο αξρηηεθηνληθήο ηεο 

πιεξνθνξίαο θαζψο θαη ησλ απαηηνχκελσλ δηαζπλδέζεσλ πεξηερνκέλνπ. Η 

ΗΒΓΣΠ ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε πξντφλ δηαδηθηπαθνχ ινγηζκηθνχ πνπ έρεη ήδε 

ηελ απαξαίηεηε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη κεραληζκνχο γηα ηελ νξγάλσζε ησλ 

ηνπξηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη έρεη ρξεζηκνπνηεζεί κε επηηπρία ζε αληίζηνηρεο 

πινπνηήζεηο. Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ ζα είλαη ε παπαμεηποποίηζη και 

πποζαπμογή ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ αξρηηεθηνληθή δνκή θαη δηαζπλδέζεηο πνπ ζα 

πξνθχςνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ, θαη φρη ε εμαξρήο αλάπηπμή ηνπ. 

Γειαδή ην  Λνγηζκηθφ Γηαρείξηζεο Γηαδηθηπαθνχ Πεξηερνκέλνπ ζα πξέπεη λα 

δηαζέηεη έηνηκνπο κεραληζκνχο γηα: 

 Παξνρή ηνπ πεξηερνκέλνπ ζε πεξηβάιινλ web. 

 Γπλακηθή ζχλζεζε ζεκαηηθψλ ελνηήησλ / εκπεηξηψλ κε ρξήζε δπλακηθά 

νξηδφκελσλ κεηαδεδνκέλσλ. 

 Γηαζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ νληνηήησλ θαη ελνηήησλ, γηα 

παξάδεηγκα θαηαιχκαηα κε εκπεηξίεο. 

 Γηαρείξηζε πνιπκεζηθνχ πιηθνχ. 

 Γηαρείξηζε πνιπγισζζηθνχ πεξηερνκέλνπ.  

 Σνπνζέηεζε ζεκείσλ ζε ράξηε. 

 Αλάπηπμε εθαξκνγψλ κέζα απφ έλα δνκεκέλν, ηεθκεξησκέλν πεξηβάιινλ 

(Application Programmers Interface - API).    

 ύζηημα Γιασείπιζηρ και Αζθάλειαρ Υπηζηών πνπ λα επηηξέπεη ηνλ νξηζκφ 

ρξεζηψλ κε ζπγθεθξηκέλα δηθαηψκαηα φζνλ αθνξά ηελ δπλαηφηεηα πξνζζήθεο, 

δηαγξαθήο, ηξνπνπνίεζεο θαη άληιεζεο πιηθνχ. Ο θαζνξηζκφο ησλ ρξεζηψλ ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ηεο ΗΒΓΣΠ.  

 Η αζθαλήρ ππόζβαζη ζηο ζύζηημα ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κε θσδηθνχο 

ρξεζηψλ (username θαη password) ηνπο νπνίνπο παξέρνπλ νη δηαρεηξηζηέο.  

 Καηά ηελ ειζαγυγή πεπιεσομένος, ε ΗΒΓΣΠ ζα πξέπεη λα επηηξέπεη: 

 Σνλ νξηζκφ απεξηφξηζηνπ αξηζκνχ νληνηήησλ θαη παξακέηξσλ ηνπξηζηηθψλ 

εκπεηξηψλ. 

 Σελ δηαζχλδεζε θαη ζπιινγή δηαθνξεηηθψλ πξνθαζνξηζκέλσλ παξακέηξσλ 

θαη νληνηήησλ γηα ηελ ζχλζεζε νινθιεξσκέλσλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ (π.ρ. 

ζπγθεθξηκέλε πξνηεηλφκελε δηαδξνκή κε ζεκεία ελδηαθέξνληνο).  

 Σελ ηαμηλφκεζε φισλ ησλ εκπεηξηψλ ζε πνιιαπιέο θαηεγνξίεο 

ππνθαηεγνξίεο θαη κεηαδεδνκέλα ζρεηηθά κε: 

o Σελ γεσγξαθηθή ηνπνζεζία. 

o Σελ αθξηβή γεσγξαθηθή απνηχπσζε ζε ράξηε. 

o Σν ζεκαηηθφ αληηθείκελν (π.ρ. ήιηνο + ζάιαζζα). 

o Σν εηδηθφ ελδηαθέξνλ ηνπ ηειηθνχ απνδέθηε ηεο πιεξνθνξίαο 

o Σν ρξνληθφ δηάζηεκα / επνρή φπνπ παξέρεηαη ε θάζε εκπεηξία (π.ρ. φιν 

ηνλ ρξφλν, Πάζρα, θαινθαίξη, θιπ). 

o Καηαιχκαηα πνπ ηαηξηάδνπλ ζε θάζε ηνπξηζηηθή εκπεηξία.  

 Σελ πξνζζήθε πνιιαπιψλ ηχπσλ πεξηερνκέλνπ γηα ηελ ζχλζεζε κίαο 

εκπεηξίαο ή δηαδξνκήο: 

o Κείκελν 

o Φσηνγξαθίεο 

o Βίληεν 

o Σνπνζεζία ζε ράξηε 

 Υξήζε ησλ ίδησλ αληηθεηκέλσλ (π.ρ. πνιπκέζσλ) ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία 

εγγξαθέο. 

 Γηαζχλδεζε ζρεηηθψλ κεηαμχ ηνπο εκπεηξηψλ ή δηαδξνκψλ. 
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 Αλαδήηεζε θαη επηινγή απφ πνιιαπιά αληηθείκελα θσηνγξαθηψλ θαη βίληεν 

κέζα απφ εχρξεζηεο νζφλεο πξνβνιήο ησλ κηθξνγξαθηψλ ησλ θσηνγξαθηψλ 

θαη βίληεν. 

 Οξηζκφ κεηαδεδνκέλσλ γηα θάζε αληηθείκελν θαη εγγξαθή φπσο: 

o Καηεγνξία  

o πζρεηηζκνί 

o Σχπνο 

o Σίηινο 

o Πεξηγξαθή 

o Γεσγξαθηθή ζέζε 

o Ηκεξνκελία 

 Μνξθνπνίεζε θεηκέλσλ κέζα απφ Δπεμεξγαζηή HTML  

 Γπλαηφηεηα εκηύπυζηρ ζε μοπθή PDF θάζε θφξκαο θαη εξαγυγή ζε Excel 

πνιιαπιψλ εγγξαθψλ γηα ρξήζε ηνπ πεξηερνκέλνπ απφ άιιεο εθαξκνγέο.  

 ρεδηαζκφο θαη αλάπηπμε ηεο ΗΒΓΣΠ κε ζχγρξνλα εξγαιεία θαη ζπκβαηφηεηα κε 

ανοικηά Γιαδικηςακά Ππόηςπα, έηζη ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

κειινληηθήο αλαβάζκηζεο (επεθηαζηκφηεηα).  

 Γπλαηφηεηα ππνζηήξημεο πολλαπλών γλυζζών (π.ρ. Διιεληθήο, Αγγιηθήο). 

 Γπλαηφηεηα κειινληηθήο αμθίδπομηρ ζςνεπγαζίαρ και ανηαλλαγήρ 

πεπιεσομένος κε άιιεο πεγέο πιεξνθφξεζεο (π.ρ. άιια portals, ηζηνρψξνπο) 

κέζσ ηεο  ππνζηήξημεο ηερλνινγηψλ αλάθηεζεο θαη πξφζβαζεο ζηνηρείσλ (XML, 

Web Services, RSS). 

 

Γεληθέο Αξρέο Ηιεθηξνληθήο Βάζεο Γεδνκέλσλ Σνπξηζηηθψλ Πξντφλησλ 

Καηά ηελ ηερληθή πινπνίεζε ηεο ΗΒΓΣΠ, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη ηηο 

εμήο αξρέο: 

Αζθάλεια 

Ο Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη ηηο ηερληθέο ιχζεηο θαη δηαδηθαζίεο 

γηα ηελ Αζθάιεηα ηεο ΗΒΓΣΠ θαη ηελ πξνζηαζία ηεο απφ νπνηαδήπνηε θαθφβνπιε 

επίζεζε. H αζθαιήο είζνδνο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη κε ηελ ρξήζε ηεο 

θαηάιιειεο δηαπίζηεπζεο, ζα πξέπεη λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα αλίρλεπζεο φισλ 

ησλ κεηαβνιψλ θαη θηλήζεσλ θάζε ρξήζηε (User log) ζην πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο ηεο 

ΗΒΓΣΠ. 

Ακεπαιόηηηα & Αξιοπιζηία 

 Η ΗΒΓΣΠ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηελ αθεξαηφηεηα θαη αμηνπηζηία ηνπ ζπλφινπ 

ηνπ πεξηερνκέλνπ θαζψο θαη ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία θαηά ηελ ελεκέξσζε θαη 

δηαρείξηζε ηνπ, είηε θαηά ηελ εηζαγσγή πεξηερνκέλνπ είηε θαηά ηελ αλαδήηεζε 

απηνχ.  

Απόδοζη 

Η ΗΒΓΣΠ ζα πξέπεη λα έρεη ηελ απαηηνχκελε απφδνζε (performance) θαη ηαρχηεηα 

ιεηηνπξγίαο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απξφζθνπηε δηελέξγεηα ησλ εξγαζηψλ 

εηζαγσγήο θαη αλαδήηεζεο πεξηερνκέλνπ.  

Διαλειηοςπγικόηηηα & διαζςνδεζιμόηηηα 

Η ΗΒΓΣΠ ζα απνηειεί πάξνρν πεξηερνκέλνπ πξνο άιια ζπζηήκαηα θαη ειεθηξνληθά 

κέζα θαη επνκέλσο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηελ δπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο θαη 

αληαιιαγήο δεδνκέλσλ δεδνκέλα κε άιιεο εθαξκνγέο κέζσ ηεθκεξησκέλνπ API 

(Application Programming Interface). Θα πξέπεη λα ππάξρεη αλνηθηή αξρηηεθηνληθή 

θαη λα δηαηίζεηαη έλαο ζαθψο θαζνξηζκέλνο θαη ηεθκεξησκέλνο ηξφπνο θαη κνξθή 

γηα:  

 ηηο πιεξνθνξίεο (πξφηππα δφκεζεο ησλ δεδνκέλσλ) 
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 ηελ αληαιιαγή ησλ δεδνκέλσλ (ηερλνινγίεο επηθνηλσληψλ θαη πξσηφθνιια κε 

ηα νπνία κεηαθέξνληαη ηα δεδνκέλα κε ηελ απαηηνχκελε κνξθή) 

 ηελ πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα (αζθάιεηα θαη έιεγρνο πξφζβαζεο θαηά ηελ 

αληαιιαγή δεδνκέλσλ) 

 ηελ αλαδήηεζε δεδνκέλσλ ζην πιαίζην ησλ δηαιεηηνπξγηθψλ ππεξεζηψλ. 

Σςνέπεια και θιλικόηηηα διασείπιζηρ 

Η ρξήζε ηεο ΗΒΓΣΠ ζα πξέπεη λα είλαη απιή γηα φιεο ηηο νκάδεο ρξεζηψλ. Ο 

ζρεδηαζκφο δηεπαθψλ ηεο ΗΒΓΣΠ ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειή 

ρξεζηηθφηεηα θαη εξγνλνκία, νκνηφκνξθε εκθάληζε ζηελ δηεμαγσγή θνηλψλ 

ιεηηνπξγηψλ θαη ζπκπεξηθνξά ζχκθσλα κε ηνλ απαηηνχκελν ηξφπν.  

Επεκηαζιμόηηηα & Αςηονομία 

Η ΗΒΓΣΠ ζα πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλε θαη πινπνηεκέλε θαηά ηέηνην ηξφπν πνπ 

λα είλαη εχθνιε ε κειινληηθή ηεο επέθηαζε κε λέν πεξηερφκελν, θαζψο θαη πιήζνο 

εμππεξεηνχκελσλ ρξεζηψλ. Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα πξνζθέξεη ζηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή ηελ ηερληθή δπλαηφηεηα φρη κφλν δηαρείξηζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ 

αιιά θαη πεξαηηέξσ αλάπηπμεο κέζα απφ ηεθκεξησκέλν πεξηβάιινλ αλάπηπμεο 

εθαξκνγψλ (Application Programmers Interface - API).    

Παπαδοηέο 1.4: Ηλεκηπονική Βάζη Γεδομένυν Σοςπιζηικών Πποφόνηυν 

 

Γπάζη 1.5: Δκπαιδεςηικό εμινάπιο 

Η εθπαίδεπζε ζα νξίζεη ηε ιήμε ηνπ 1
νπ 

Παθέηνπ Δξγαζίαο θαη ζα θηλεζεί ζε δχν 

άμνλεο: ζηελ πξνβνιή θαη πξνψζεζε ησλ ζεκαηηθψλ εκπεηξηψλ. πγθεθξηκέλα, ν 

Αλάδνρνο ζα αλαιάβεη: 

 Σε δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, θαη πην ζπγθεθξηκέλα εγρεηξηδίσλ 

ρξήζεο θαη δηαρείξηζήο ηνπ. 

 Γηελέξγεηα ελφο (1) ζεκηλαξίνπ ζηα ζηειέρε ηνπ Γήκνπ σο πξνο ηελ ρξήζε 

θαη αμηνπνίεζεο ηεο ΗΒΓΣΠ.  

 Ο Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ζα θαιχςεη πιήξσο ηηο απαηηήζεηο, πνπ έρνπλ θαη’ 

ειάρηζην σο εμήο: 

 Η εθπαίδεπζε ζα γίλεη ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

 Η εθπαίδεπζε ζα ρσξηζηεί ζε δχν ελφηεηεο, ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

δηαρεηξηζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο, ηελ εθπαίδεπζε ησλ δηαρεηξηζηψλ 

εθαξκνγψλ.  

 Η εθπαίδεπζε ζα γίλεη ζε θαηάιιειν ρψξν, πνπ ζα επηιέμεη ν 

αλάδνρνο. 

 Οη εηζεγεηέο είλαη φινη έκπεηξνη ζην ζεκαηηθφ ηνπο αληηθείκελν θαη 

απηφ ζα ηεθκεξηψλεηαη κε αληίζηνηρα βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα. 

 Θα ππάξρεη δηαζέζηκν ην θαηάιιειν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ έγθαηξα γηα 

θάζε εθπαίδεπζε. 

 Θα παξέρεη έλα πςεινχ επηπέδνπ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, ην νπνίν 

ζα δείρλεη, ηη είδνο εθπαίδεπζεο ζα γίλεηαη γηα νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ 

πξνζσπηθνχ, ην επίπεδν απηήο θαη ζε πνηα ζηάδηα ηνπ έξγνπ ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη.  

 Θα παξέρεη ιεπηνκέξεηεο γηα ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί.  

 Δπηπιένλ, νη αθφινπζεο πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη: 

o Η δηάξθεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

o Οη θαηεγνξίεο ησλ ρξεζηψλ, πνπ πξέπεη λα παξαθνινπζήζνπλ 

θάπνην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα. 
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o Ο πξνηεηλφκελνο αξηζκφο αηφκσλ απφ θάζε θαηεγνξία, πνπ 

πξέπεη λα παξαθνινπζήζεη θάπνην πξφγξακκα. 

o Θα ππνδείμεη ην κέγεζνο ηεο απαηηνχκελεο εθπαίδεπζεο, πνπ 

ζα ρξεηαζζεί. 

o Θα ππνδείμεη ην πιηθφ, ην νπνίν ζα παξέρεηαη ζηνπο 

εθπαηδεπηέο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη παξαδεηγκάησλ ζηηο 

απαληήζεηο απηψλ. 

o Θα παξαδψζεη φιν ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ (έληππα, βνεζήκαηα 

θιπ) ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 

 

Πξνζφληα Δθπαηδεπηψλ 

Οη εθπαηδεπηέο ηνπ Τπνςήθηνπ Αλαδφρνπ είλαη ζηειέρε κε αθαδεκατθή θαηάξηηζε 

θαη κεγάιε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζην ρψξν ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ζηα 

πξνζθεξφκελα αληηθείκελα εθπαίδεπζεο. Γηα ηελ ηερληθή εθπαίδεπζε ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη εηδηθεπκέλα ζηειέρε θαη ζπλεξγάηεο ηνπ Τπνςήθηνπ 

Αλαδφρνπ, φπνπ απηφ απαηηείηαη. Σα Βηνγξαθηθά εκεηψκαηα ησλ εθπαηδεπηψλ ζα 

ππνβάιινληαη καδί κε φια ηα ππφινηπα ζηελ Πξνζθνξά ηνπ Τπνςήθηνπ Αλάδνρνπ. 

 

Υαξαθηήξαο εκηλαξίσλ 

Γηα ην ελ ιφγσ έξγν, θάζε εθπαηδεπηηθφ ηκήκα ζα πεξηιακβάλεη ην πνιχ 5 άηνκα. Σα 

ζεκηλάξηα ζα είλαη 4σξεο δηάξθεηαο, ζε εξγάζηκεο ψξεο θαη κέξεο, κε δηάξθεηα 

δηδαζθαιίαο ζαξάληα πέληε (45) ιεπηά, αλά ψξα δηδαζθαιίαο ζα γίλεηαη έλα 

δηάιεηκκα 15’. Γηα θάζε ζεκηλάξην ζα ρνξεγνχληαη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ηα 

αληίζηνηρα πιήξσο ηεθκεξησκέλα ηερληθά εγρεηξίδηα. ην ηέινο θάζε ζεκηλαξίνπ ζα 

ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν εθηίκεζεο ζεκηλαξίνπ. 

Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα έρεη ζρεδηάζεη έλα εκπεξηζηαησκέλν 

πξφγξακκα εθπαίδεπζεο γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Φνξέα, ην νπνίν λα έρεη 

δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία πξνζσπηθνχ ζην νπνίν 

απεπζχλεηαη.  

Δηδηθφηεξα, ην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ζα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ επηκέξνπο 

εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο, νη νπνίεο θαη’ ειάρηζηνλ δηαθξίλνπλ ηηο αθφινπζεο 

θαηεγνξίεο εθπαηδεπνκέλσλ 

 Γηαρεηξηζηέο ηνπ πζηήκαηνο 

 Γηαρεηξηζηέο Δθαξκνγψλ 

Παπαδοηέο 1.5: Δκπαιδεςηικό εμινάπιο για ηη σπήζη ηηρ ΗΒΓΣΠ 

 

 

Πακέηο Δπγαζίαρ 2: Δκπόνηζη και ςλοποίηζη ζηπαηηγικού ζσεδίος για ηην 

πποβολή ηος Γήμος Μςκόνος υρ ηοςπιζηικού πποοπιζμού ζηα Social Media 

Σν ζπγθεθξηκέλν Παθέην Δξγαζίαο αθνξά ζην θνκκάηη ησλ λέσλ ηερλνινγηθψλ θαη 

πεξηιακβάλεη ηε ςεθηνπνίεζε θαη δηάζεζε ζην δηαδίθηπν πιηθνχ πξνβνιήο φπσο: 

 Πιεξνθνξίεο γηα ην ηνπξηζηηθφ πξνθίι ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ, δειαδή ην portfolio, 

«εκπεηξίεο -πξεζβεπηέο», θαηά ηε δηάξζξσζε ησλ ζεκαηηθψλ πνπ πξνηείλνληαη  

 «Δμαληιεηηθή» ζε γεσγξαθηθφ θαη ζεκαηηθφ επίπεδν θαηαγξαθή θαη νξγάλσζε 

ησλ ζπλδέζκσλ πνπ ζα παξαπέκπνπλ ζηνπο ηζηφηνπνπο - ηζηνζειίδεο φισλ ησλ 

πθηζηάκελσλ θαη ελ δπλάκεη ηνπξηζηηθψλ πφξσλ θαη ππνδνκήο ζηνλ Γήκν 

Μπθφλνπ. 

ην πιαίζην ηεο παξνχζαο ζηξαηεγηθήο πεξηιακβάλνληαη ελέξγεηεο σο πξνο ηελ 

αλάιπζε ησλ αγνξψλ ζηφρεπζεο θαη ησλ νκάδσλ ελδηαθέξνληνο, ηνλ εηθαζηηθφ 
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ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε πεξηερνκέλνπ γηα ηα Social Media ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ 

θαη πην ζπγθεθξηκέλα γηα:  

 Facebook  

 Twitter  

 YouTube 

 Pinterest 

 Instagram  

Ο ξφινο ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ είλαη θνκβηθφο σο πξνο ηε ελίζρπζε θαη δηαρείξηζε ηεο 

εηθφλαο ηνπ πξννξηζκνχ ζην ςεθηαθφ πεξηβάιινλ. Χο εθ ηνχηνπ, ε ζηελή ζπλεξγαζία 

ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ κε ππφινηπεο Αξρέο (Τπνπξγεία, Πεξηθέξεηα, Γήκνη θιπ) θαη 

ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζε ηερλνθξαηηθά πιαίζηα θαη ζε φια ηα ζηάδηα πινπνίεζεο ηεο 

ζηξαηεγηθήο απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρεκέλε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. 

θνπφο ηνπ παξφληνο έξγνπ  είλαη ε εθπφλεζε θαη πινπνίεζε ελφο νινθιεξσκέλνπ 

ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ δξάζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ ζηα κέζα 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαηά ηελ  πεξίνδν δηαρείξηζεο ησλ Social Media ηνπ 

πξννξηζκνχ. 

Σα ζεκαληηθφηεξα πιενλεθηήκαηα απηή ηεο κνξθήο δηαθήκηζεο είλαη:  

 Γηείζδπζε ζε αγνξέο ρσξίο γεσγξαθηθνχο πξννξηζκνχο.  

 ηφρεπζε ζε ζπγθεθξηκέλεο αγνξέο θαη θνηλά. 

 Πξνζέθιπζε «πειαηψλ» ηελ ζηηγκή πνπ αλαδεηνχλ ην πξντφλ. 

 Άκεζε πξνζαξκνγή θαη αλαπξνζαξκνγή ησλ δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ 

αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε. 

 Απεξηφξηζηε επειημία ζηε δηαρείξηζε πεξηερνκέλνπ, ηφπνπ θαη ρξφλνπ 

εκθάληζεο.  

 Άκεζε ελεκέξσζε γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο.  

 Πιήξεηο αλαθνξέο (reports), ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο. 

 Υακειφ θφζηνο (θπξίσο ζε ζχγθξηζε κε άιια κέζα) 

 Διεγρφκελν θφζηνο κε απφιπηε αθξίβεηα (PPC - PayPerClick)  

Σν Παθέην Δξγαζίαο 2 πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ δξάζεηο: 

 

Γπάζη 2.1: Ολοκληπυμένο σέδιο Δπικοινυνίαρ και Ππουθηηικών Δνεπγειών 

Η παξνπζία θαη ελεξγνπνίεζε ζηα Social Media απαηηεί ιεπηνκεξή ζηξαηεγηθφ 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ εξγαιείσλ ψζηε λα ελζσκαηψζεη κε ηνλ 

θαιχηεξν ηξφπν ηα ζηνηρεία θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο επξχηεξεο ζηξαηεγηθήο 

ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο θαη πξνβνιήο ελφο πξννξηζκνχ θαζψο επίζεο θαη γηα λα 

εθπιεξψζεη ηνπο ζηφρνπο επηθνηλσλίαο πνπ έρνπλ ηεζεί.  

Πξηλ απφ ηελ ελεξγή δξαζηεξηνπνίεζε ζηα Social Media, απαηηείηαη ε εθπφλεζε ελφο 

νινθιεξσκέλνπ ρεδίνπ Δπηθνηλσλίαο θαη Πξνσζεηηθψλ Δλεξγεηψλ. Δηδηθφηεξα 

απαηηείηαη ε ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή ησλ αλαθνξψλ γηα ηνλ Γήκν κε ζηφρν ηελ  κία 

αλαιπηηθή θαηαγξαθή ηνπ ηξφπνπ δξαζηεξηνπνίεζεο άιισλ ειιεληθψλ ΟΣΑ ζηα 

Social Media, θαζψο θαη  επηηπρεκέλα παξαδείγκαηα παξφκνησλ πξνζπαζεηψλ απφ 

ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ, πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο επηηπρεκέλεο πξαθηηθέο. 

Σν ζηξαηεγηθφ ζρέδην ζα πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ ελφηεηεο:  

 Αλάιπζε Αληαγσληζκνχ θαη Δλδεηθηηθά Παξαδείγκαηα επηηπρεκέλσλ 

πξνζπαζεηψλ απφ Διιάδα θαη ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ. 

 Content Strategy: άμνλεο πεξηερνκέλνπ πνπ ζα πξνβάιιεηαη κέζσ ησλ Social 

Media κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε πξνβνιή ηεο πεξηνρήο θαη εμππεξέηεζε ησλ ζηφρσλ 

επηθνηλσλία πνπ έρνπλ ηεζεί. 

 Communication Tonality: Ύθνο θαη πξνζέγγηζε ηνπ ηξφπνπ επηθνηλσλίαο. 
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 Issues Management: Γηαρείξηζε θξίζεσλ φπσο απηέο κπνξεί λα πξνθχςνπλ κέζσ 

Social Media αιιά θαη εθηφο, καδί κε πξνηεηλφκελεο θαηεπζχλζεηο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζή ηνπο.  

 Πξνηεηλφκελεο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο, απνηεινχκελεο απφ δηαξθείο ελέξγεηεο 

παξνπζίαο θαη πξνβνιήο ζηα θνηλσληθά κέζα δηθηχσζεο αιιά θαη κία βαζηθή 

πξνσζεηηθή ελέξγεηα ε νπνία ζα θέξεη ηνλ επηζπκεηφ αληίθηππν (impact).  

 ηνρνζεζία γηα ηηο αγνξέο ζηφρνπο γηα θάζε έλα απφ ηα πξνηεηλφκελα ζηε Σερληθή 

ηνπ Πξνζθνξά Social Media κε κεηξήζηκα πνζνηηθά ζηνηρεία. 

Παπαδοηέο 2.1: Καηάπηιζη Δηήζιος σεδίος Δπικοινυνίαρ και Ππουθηηικών 

Δνεπγειών ηος Γήμος Μςκόνος υρ Σοςπιζηικού Πποοπιζμού ζηα Μέζα 

Κοινυνικήρ Γικηύυζηρ και Δικαζηική πποζέγγιζη και ανάπηςξη δημιοςπγικών 

πποηάζευν για ηην παποςζία ηος Γήμος ζηα κοινυνικά δίκηςα 

 

Γπάζη 2.2: Γημιοςπγία και Γιασείπιζη Γιαδικηςακήρ Παποςζίαρ και Τλοποίηζη 

σεδίος Δπικοινυνίαρ και Ππουθηηικών Δνεπγειών 

Δημιοςπγία διαδικηςακήρ παποςζίαρ  

Βάζεη ηεο εθπνλεζείζαο ζηξαηεγηθήο ζα γίλεη πξνζπάζεηα λα πινπνηεζεί ε  

δεκηνπξγία ηεο δηαδηθηπαθήο παξνπζίαο ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ ζηα θνηλσληθά δίθηπα 

πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ. ε απηφ ην πιαίζην απαηηείηαη ε δεκηνπξγία 

ινγαξηαζκψλ θαζψο θαη ν εηθαζηηθφο ζρεδηαζκφο θαη ε αλάπηπμε (development) ηεο 

παξνπζίαο αλά θνηλσληθφ δίθηπν. Η εηθαζηηθή πξνζέγγηζε πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδεη 

ηηο αμίεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο φπσο έρνπλ νξηζηεί απφ ηελ εθπνλεζείζα 

ζηξαηεγηθή, δηαηεξψληαο ζην ζχλνιν ηεο ηελ αηζζεηηθή νκνηνγέλεηα.  

Διασείπιζη διαδικηςακήρ παποςζίαρ  

Δπίζεο ζα ππάξρεη  δηαρείξηζε ηεο δηαδηθηπαθήο παξνπζίαο κέζα απφ ηα θνηλσληθά 

δίθηπα. ε απηφ ην πιαίζην θαιείηαη λα πινπνηήζεη ηελ εθπνλεζείζα ζηξαηεγηθή 

πεξηερνκέλνπ ζε θαζεκεξηλή βάζε γηα δηάζηεκα 12 κελψλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ 

δεκηνπξγία θαη αλάξηεζε κνλαδηθνχ πεξηερνκέλνπ κε ζηφρν ηελ ηνπ Γήκνπ 

Μπθφλνπ θαη ησλ θαηά ηφπνπο πεξηνρψλ κέζα απφ ηα θνηλσληθά δίθηπα. Σαπηφρξνλα 

ν αλάδνρνο αλαιακβάλεη θαζεκεξηλά λα αλαξηά πιηθφ πνπ ζα ηνπ δίλεηαη απφ 

αξκφδηα ζηειέρε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. ε πεξίπησζε πνπ ζεσξήζεη φηη θάπνηα 

θαηαρψξεζε αληίθεηηαη ζηε γεληθφηεξε ζηξαηεγηθή ζα κπνξεί λα κελ πξνρσξάεη ζε 

αλάξηεζε απνζηέιινληαο ηεθκεξησκέλε απάληεζε ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

Υλοποίηζη Σσεδίος Επικοινωνίαρ και Πποωθηηικών Ενεπγειών 

Πέξα απφ ηε δεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε ηεο δηαδηθηπαθήο παξνπζίαο ηνπ Γήκνπ 

Μπθφλνπ ζηα θνηλσληθά δίθηπα, απαηηείηαη θαη ε πινπνίεζε πιάλνπ πξνσζεηηθψλ 

ελεξγεηψλ πνπ ν αλάδνρνο ζα πξνηείλεη κέζα απφ ηε ζηξαηεγηθή ηνπ. ηφρνο είλαη ε 

απνηειεζκαηηθή πξνψζεζε ηεο παξνπζίαο ζηα θνηλσληθά δίθηπα κε επηζπκεηφ 

απνηέιεζκα ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή βειηίσζε ηεο (fans, followers, subscribers, 

engagementrate θιπ.) 

Δλδεηθηηθά ην έξγν ζα πεξηιακβάλεη:  

Γίκηςο ζηο YouTube 

 Γεκηνπξγία θαλαιηνχ ζην YouTube θαη δηακφξθσζε εηθαζηηθήο εκθάληζεο, 

γηα ηε ηνπξηζηηθή πξνβνιή ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ.  

 Γηαρείξηζε θαλαιηνχ  

 Μεηαθφξησζε βίληεν εληφο 24ψξνπ απφ ηε δεκηνπξγία. 

 Μεηαθφξησζε άιισλ βίληεν πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ ζηα πιαίζηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο, θαζψο θα βίληεν ζρεηηθψλ κε γεγνλφηα 

θαη εθδειψζεηο ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο, ζε ζπλελλφεζε κε ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή, εληφο 24ψξνπ απφ ηε δεκηνπξγία ηνπο. 
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 Δηζαγσγή  θαηάιιεισλ metatags γηα ηε βέιηηζηε πξνψζεζε κέζσ ηεο 

ηερληθήο search engine optimization. 

 Γηαρείξηζε ζρνιίσλ επηζθεπηψλ εληφο 3 σξψλ ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο 

θαη εληφο 6 σξψλ ζε αξγίεο θαη ζαββαηνθχξηαθα.  

 Γεκηνπξγία θαη παξάδνζε ζηελ αλαζέηνπζα αξρή αλαιπηηθήο 3κεληαίαο 

Αλαθνξάο Δμέιημεο Πξνβνιψλ θαη εγγεγξακκέλσλ ζεαηψλ, αλά ρψξα ζηφρν 

Γίκηςο ζηο Facebook 

 Άλνηγκα ηνπξηζηηθνχ profile Γήκνπ Μπθφλνπ θαη Fan page. 

 Γηαρείξηζε ηνπξηζηηθνχ profile. 

 Δλεκέξσζε ηνπξηζηηθνχ profile κε ρξεζηκνπνηνχκελε γιψζζα  Διιεληθά θαη 

αγγιηθά, αλά εκέξα θαη' ειάρηζην. 

 Αλάξηεζε άιινπ ςεθηαθνχ πιηθνχ πνπ ζα δεκηνπξγεζεί ζην πιαίζην ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο, εληφο 24ψξνπ απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ. 

 Γεκηνπξγία θαη αλάξηεζε πεξηερνκέλνπ (ζρφιηα, θσηνγξαθίεο, άξζξα, links 

θ.α.) ζρεηηθά κε γεγνλφηα θαη εθδειψζεηο ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο, θαζψο 

θαη αλαθνξψλ άιισλ δηεζλψλ κέζσλ ελεκέξσζεο θαη πιεξνθφξεζεο, ζε 

ζπλελλφεζε κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή. 

 Γηαρείξηζε ζρνιίσλ επηζθεπηψλ εληφο 3 σξψλ ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο 

θαη εληφο 6 σξψλ ζε αξγίεο θαη ζαββαηνθχξηαθα. 

 100 «θίινη»  αλά  ρψξα  ζηφρν  θαη' ειάρηζην θαη ην άζξνηζκα ησλ κειψλ απφ 

ηηο μέλεο ρψξεο λα ππεξβαίλνπλ ην 60% ηνπ ζπλνιηθνχ ζηφρνπ κε θιηκαθσηή 

αχμεζε. 

 Δπίηεπμε 15.000 Likes κέζσ ειίδαο Οπαδψλ (Fan page)  

 Γεκηνπξγία θαη παξάδνζε ζηελ αλαζέηνπζα αξρή αλαιπηηθήο 3κεληαίαο 

Αλαθνξάο Δμέιημεο Γηθηχνπ θαη απήρεζεο δεκνζηεχζεσλ, αλά ρψξα ζηφρν.

  

Γίκηςο ζηο Twitter 

 Άλνηγκα ηνπξηζηηθνχ profile θαη δηακφξθσζε εηθαζηηθήο εκθάληζεο, γηα ηε 

ηνπξηζηηθή πξνβνιή ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ. 

 Γηαρείξηζε ηνπξηζηηθνχ profile. 

 Καζεκεξηλή ελεκέξσζε ηνπξηζηηθνχ profile κε ρξεζηκνπνηνχκελε γιψζζα 

Διιεληθά θαη Αγγιηθά. 

 Πξνψζεζε κέζσ tweet ςεθηαθνχ πνιπκεζηθνχ πιηθνχ ηνπ Παθέηνπ Δξγαζίαο 

1. 

 Πξνψζεζε κέζσ tweet ςεθηαθνχ πιηθνχ πνπ ζα δεκηνπξγεζεί ζηα πιαίζηα 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο, εληφο 24ψξνπ απφ ηε δεκηνπξγία 

ηνπ. 

 Γεκηνπξγία & αλάξηεζε κέζσ tweet πεξηερνκέλνπ (ζρφιηα, link ζε 

θσηνγξαθίεο, άξζξα θ.α.) ζρεηηθά κε γεγνλφηα θαη εθδειψζεηο ηνπξηζηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο, ζε ζπλελλφεζε κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή. 

 Απάληεζε ζρνιίσλ επηζθεπηψλ εληφο 3 σξψλ ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο 

θαη εληφο 12 σξψλ ζε αξγίεο θαη ζαββαηνθχξηαθα. 

 Πξσηεχνληα Tweets: 500/κήλα 

 χλνιν tweets (πξσηεχνληα & re-tweets): 4.500/ηξίκελν 

1. Γεκηνπξγία δηθηχνπ 5.000 «followers» κε κέιε απινχο ρξήζηεο απφ ηηο 

ρψξεο ζηφρνπο κε θιηκαθσηή αχμεζε. 

2. Γεκηνπξγία θαη παξάδνζε ζηελ αλαζέηνπζα αξρή αλαιπηηθήο 3κεληαίαο 

Αλαθνξάο Δμέιημεο Γηθηχνπ, αλά ρψξα ζηφρν. 
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Γίκηςο ζηο Pinterest 

 Άλνηγκα ηνπξηζηηθνχ profile θαη δηακφξθσζε εηθαζηηθήο εκθάληζεο, γηα ηε 

ηνπξηζηηθή πξνβνιή ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ. 

 Γηαρείξηζε ηνπξηζηηθνχ profile. 

 Δλεκέξσζε ηνπξηζηηθνχ profile κε ρξεζηκνπνηνχκελε γιψζζα ηα αγγιηθά, 

θαη' ειάρηζηνλ κία θνξά ην κήλα.  

 Πξνψζεζε κέζσ κεηακφξθσζεο ςεθηαθνχ πνιπκεζηθνχ πιηθνχ ηνπ Παθέηνπ 

Δξγαζίαο 1. 

 Σαμηλφκεζε θαη νξγάλσζε ηνπ πιηθνχ βάζεη πξννξηζκψλ, ζεκαηηθψλ 

εκπεηξηψλ, ζε θαη’ ειάρηζηνλ 20 δηαθνξεηηθέο ζπιινγέο. 

 Απάληεζε ζρνιίσλ επηζθεπηψλ εληφο 3 σξψλ ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο 

θαη εληφο 12 σξψλ ζε αξγίεο θαη ζαββαηνθχξηαθα. 

 Πξσηεχνληα Pins: Καη'ειάρηζηνλ 50 πξσηφηππα pins/έηνο 

 χλνιν Pins(πξσηεχνληα & repins): 200/έηνο 

 Γεκηνπξγία θαη παξάδνζε ζηελ αλαζέηνπζα αξρή αλαιπηηθήο 3κεληαίαο 

Αλαθνξάο Δμέιημεο Γηθηχνπ. 

Γίκηςο ζηο Instagram  

 Άλνηγκα ηνπξηζηηθνχ profile Γήκνπ Μπθφλνπ θαη Fan page. 

 Γηαρείξηζε ηνπξηζηηθνχ profile. 

 Δλεκέξσζε ηνπξηζηηθνχ profile κε ρξεζηκνπνηνχκελε γιψζζα Διιεληθά θαη 

αγγιηθά, αλά 3 εκέξεο θαη' ειάρηζην. 

 Αλάξηεζε άιινπ ςεθηαθνχ πιηθνχ πνπ ζα δεκηνπξγεζεί ζηα πιαίζηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο, εληφο 24ψξνπ απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ. 

 Γεκηνπξγία θαη αλάξηεζε πεξηερνκέλνπ, θσηνγξαθίεο, ζρεηηθά κε γεγνλφηα 

θαη εθδειψζεηο ηνπξηζηηθφ ελδηαθέξνληνο, θαζψο θαη αλαθνξψλ άιισλ 

δηεζλψλ κέζσλ  ελεκέξσζεο θαη πιεξνθφξεζεο, ζε ζπλελλφεζε κε ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή. 

 Δπίηεπμε 5.000 followers 

 Γεκηνπξγία θαη παξάδνζε ζηελ αλαζέηνπζα αξρή αλαιπηηθήο 3κεληαίαο 

Αλαθνξάο Δμέιημεο Γηθηχνπ θαη απήρεζεο δεκνζηεχζεσλ, αλά ρψξα ζηφρν.

  

Παπαδοηέο 2.2: Γημιοςπγία και Γιασείπιζη Λογαπιαζμών ζε Δπιλεγμένα Social 

Media και Τλοποίηζη ηπαηηγικού σεδίος και Δηήζιος Πλάνος Δπικοινυνίαρ 

Ππουθηηικών Δνεπγειών 

 

Γπάζη 2.3: Δκπαίδεςζη ζηελεσών ηος Γήμος Μςκόνος ζηα κοινυνικά δίκηςα 

ε ζρέζε κε ηελ εθπαίδεπζε 5 ρξεζηψλ (φπνπ 2 δηαρεηξηζηψλ) γηα ην ζχλνιν ησλ 

Social Media, πξνηείλεηαη ε πηνζέηεζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 5 εκεξψλ 

(6 ψξεο εκεξεζίσο) πξνο ηα ζηειέρε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαζψο θαη ηε 

θαζεκεξηλή παξνπζία εκπείξνπ εθπαηδεπηή ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο γηα ηε ζπλερή θαζνδήγεζε θαη ζπλέρεηα ηεο πξαθηηθήο εμάζθεζε ησλ 

εθπαηδεπζέλησλ ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ησλ δηαρεηξηζηψλ. Η αηηία γηα ηελ επηινγή 

κηαο πξνζεγγίζεσο κε βάζε ηνλ εθπαηδεπηή, είλαη φηη ε πξνζσπηθή επηβεβαίσζε θαη 

ε αλζξψπηλε επεμήγεζε, παξέρεη κηα πην απνηειεζκαηηθή εθπαίδεπζε, πέξαλ ηνπ φηη 

απνηειεί θαη έλα πξνζσπηθφ θίλεηξν γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. 

Η ζπγθεθξηκέλε θάζε εθπαίδεπζεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 

 Σελ αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ πξνδηαγξαθψλ ηειηθψλ ρξεζηψλ (εγρεηξίδην) 

 Δθπαίδεπζε ρξεζηψλ  
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 Σελ πηινηηθή ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο απφ νκάδα εθπαηδεπνκέλσλ 

ρξεζηψλ 

Ιδηαίηεξε έκθαζε πξέπεη λα δνζεί ζηελ επηηπρή πινπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ 

δηαρεηξηζηψλ. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, ζεσξείηαη φηη κεηά ηε ζπκκεηνρή ζε κία ζεηξά, 

νη εθπαηδεπφκελνη απνθηνχλ πξνζσπηθή εκπεηξία ζπκκεηέρνληαο ζηελ πινπνίεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο (On the job training). 

Παπαδοηέο 2.3: Δκπαίδεςζη ζηελεσών ηος Γήμος Μςκόνος ζηα κοινυνικά 

δίκηςα 

 

Οι λογαπιαζμοί social media ηος Γήμος επιβάλλεηαι να αλληλεπιδπούν με ηοςρ 

σπήζηερ και μέζυ διαθόπυν επγαλείυν να ηοςρ οδηγούν ζε μια ζύγσπονη, 

σπήζιμη και ελκςζηική ιζηοζελίδα, όπος μποπούν να αναηπέξοςν ζε 

πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ. 

 

Πακέηο Δπγαζίαρ 3: ςνδςαζμένερ ενέπγειερ ηοςπιζηικήρ πποβολήρ Γήμος 

Μςκόνος 

Γπάζη 3.1: Καηασυπήζειρ ζε ένηςπα μέζα εζυηεπικού - εξυηεπικού καθώρ και 

ζε διαθήμιζη ζηο διαδίκηςο 

Ένηςπερ Καηασυπήζειρ: Πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία κίαο γεληθήο θαη ηξηψλ 

ζεκαηηθψλ θαηαρσξήζεσλ ζε πέληε γιψζζεο (ειιεληθά, αγγιηθά, γεξκαληθά, ξψζηθα, 

θηλέδηθα) γηα ρξήζε ζε in-flight πεξηνδηθά, ινηπά έληππα εμσηεξηθνχ, έληππα 

εζσηεξηθνχ γεληθνχ ή εηδηθνχ ραξαθηήξα θαη επηιεγκέλα ηνπξηζηηθά έληππα επξείαο 

θπθινθνξίαο. Οη θαηαρσξήζεηο ζα  πεξηιακβάλνπλ ειθπζηηθφ θσηνγξαθηθφ πιηθφ 

θαζψο θαη θαινγξακκέλα θαη πεξηεθηηθά θείκελα (ειάρηζηε απαίηεζε νη 300 ιέμεηο) 

ηα νπνία ζα παξνπζηάδνπλ ην Γήκν Μπθφλνπ θαη ηνπο θχξηνπο ηνπξηζηηθνχο 

πξννξηζκνχο ηνπ κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα αηρκαισηίδνπλ ην  ελδηαθέξνλ ηνπ 

δπλεηηθνχ επηζθέπηε. 

Α. Για ηα ένηςπα μέζα εζυηεπικού - εξυηεπικού 

 Καηαρψξηζε πεξηνδηθψλ νινζέιηδε 4/ρξσκε. 

 Καηαρψξηζε εθεκεξίδσλ 3ζηειν x20cm. 

ςνολικόρ απιθμόρ καηασυπήζευν: 10 

Αλαθνξηθά κε ηηο θαηαρσξήζεηο ζα πξέπεη λα είλαη ππνρξεσηηθά:  

 6 θαηαρσξήζεηο ζε έληππα κέζα εμσηεξηθνχ: Μία γεληθή θαη κία ζεκαηηθή 

θαηαρψξεζε ζηηο ηξεηο ζεκαληηθφηεξεο αγνξέο 

 4 θαηαρσξήζεηο ζε έληππα κέζα ηνπ εζσηεξηθνχ: Μία γεληθή θαη ηξεηο 

ζεκαηηθέο θαηαρσξήζεηο ζε έληππα εζσηεξηθνχ 

 

Β. Γικηςακέρ καηασυπήζειρ: πεξηιακβάλνπλ ην δεκηνπξγηθφ γηα µία γεληθή θαη 

ηξεηο ζεκαηηθέο θαηαρσξήζεηο γηα ρξήζε ζε κεραλέο αλαδήηεζεο (banners) γηα ρξήζε 

ζε δηθηπαθνχο ρψξνπο αεξνπνξηθψλ εηαηξηψλ θαη άιινπο ηνπξηζηηθνχο δηθηπαθνχο 

ρψξνπο, θαηαρσξήζεηο ζε ρψξνπο θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζε πέληε γιψζζεο 

(ειιεληθά, αγγιηθά, γεξκαληθά, ξψζηθα, θηλέδηθα – ζπλνιηθά είθνζη ζέκαηα) θαη 

δηάθνξεο δηαζηάζεηο. Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη θαινχληαη λα ππνβάιινπλ πξνηάζεηο 

ζρεηηθά µε ηελ κνξθή, ην πεξηερφκελν / ζεκαηηθέο, ηηο ηζηνζειίδεο πξνβνιήο, ηηο 

ρψξεο πξνβνιήο, ηελ επνρή θαη δηάξθεηα πξνβνιήο ησλ θαηαρσξήζεσλ. 

Για internet campaign 

 Internet banners 300x250 pixels ή 720x60 pixels. Σα internet banners πξέπεη 

λα είλαη δπλακηθά ζε link κε video πνπ ζα θηινμελνχληαη ζην YouTube 

channel. 

Δνδεικηικά πποηεινόμενα sites για πποβολή: 
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 Booking.com 

 Trip Advisor.com 

 Expedia.com 

 Hotels.com 

 Kayak.com 

 Google.com 

 Facebook.com 

Παπαδοηέα 

Παπαδοηέο 3.1.1: Ένηςπερ Καηασυπήζειρ 

Παπαδοηέο 3.1.2: Γιαδικηςακέρ Καηασυπήζειρ 

 

Γπάζη 3.2: Ανάπηςξη εθαπμογήρ ηοςπιζηικήρ πληποθόπηζηρ για κινηηά 

ηηλέθυνα 

Η δξάζε απνζθνπεί ζηε δεκηνπξγία Δθαξκνγήο γηα θηλεηά ηειέθσλα ε νπνία ζα 

παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ επηζθέπηε ηεο Μπθφλνπ, κέζσ ηνπ θηλεηνχ ηνπ 

ηειέθσλνπ, λα ιακβάλεη πιεξνθφξεζε, απεπζείαο απφ ηελ ζπζθεπή ηνπ θηλεηνχ ηνπ, 

γηα κηα ζεηξά ζεκάησλ ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο. 

Με ηε ηνπνζέηεζε ζηελ αγνξά ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ ησλ ιεγφκελσλ «smart 

phones» μεθίλεζε ηαπηφρξνλα θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγψλ ζπκβαηψλ κε ηα smart 

phones (έμππλα θηλεηά) πνπ εθκεηαιιεχνληαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ κε 

ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε, ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ησλ ρξεζηψλ ησλ θηλεηψλ απηψλ. Η 

δπλαηφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ έμππλσλ θηλεηψλ είλαη ε 

ζχλδεζε κε ην internet κέζσ 3G/ 4G ή WiFi. Οη εθαξκνγέο απηέο έρνπλ βξεη 

ηεξάζηηα αληαπφθξηζε απφ ηνπο πνιίηεο θαζψο απνηεινχλ λέα εξγαιεία ιήςεο 

πιεξνθνξηψλ φπνπ ν βαζκφο ζεκαληηθφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ είλαη ζρεηηθφο 

κε ηνλ βαζκφ άκεζεο πξφζβαζεο θαη αμηνπνίεζεο ηνπο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Σα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο δπλαηφηεηεο κηα ηέηνηαο εθαξκνγήο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ 

δηεπθξηλίδνληαο φηη νη εθαξκνγέο απηέο πξέπεη λα είλαη ζπκβαηέο κε ηα πην 

δηαδεδνκέλα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα πνπ ππάξρνπλ απηή ηε ζηηγκή ζηελ αγνξά, 

δειαδή Android, iOS θαη Windows Mobile. 

Γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη είλαη απαξαίηεηε ε δεκηνπξγία γηα ην Γήκν Μπθφλνπ κηαο 

native εθαξκνγήο πνπ λα εμππεξεηεί θαη λα εθκεηαιιεχεηαη ζην έπαθξν ηηο 

δπλαηφηεηεο ηνπ εθάζηνηε θηλεηνχ. 

Οη εθαξκνγέο πνπ ζα πινπνηεζνχλ ζα πξέπεη λα αλεβνχλ πξνο δηάζεζε ζηα 

αληίζηνηρα «θαηαζηήκαηα» εθαξκνγψλ (Application Stores) ησλ αληηζηνίρσλ 

ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ.  Η δηάζεζε απηψλ ζα είλαη δσξεάλ, ρσξίο θακία ρξέσζε 

απφ ην ρξήζηε. 

Λειηοςπγικέρ Πποδιαγπαθέρ 

Η εθαξκνγή πνπ ζα δεκηνπξγεζεί ζα είλαη εχρξεζηε παξέρνληαο κελνχ θαη 

ιεηηνπξγίεο πινήγεζεο ελζσκαησκέλεο γηα ηε Μχθνλν ππνδεηθλχνληαο κε αθξίβεηα 

ηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο θαζψο θαη ηε ζπληνκφηεξε δηαδξνκή απφ θαη πξνο ηα 

ζεκεία ηα νπνία έρνπλ επηιερζεί απφ ην ρξήζηε ηεο εθαξκνγήο. Η αξρηθή νζφλε ζα 

πξνβάιιεη ζηνλ ρξήζηε ηνλ ράξηε κε εζηίαζε ζην ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ηε 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Θα ππάξρεη κηα πνηθηιία απφ ρξσκαηηζκνχο θαη 

ζχκβνια γηα λα είλαη δηαθξηηή θαη πιήξσο αληηιεπηή ε παξερφκελε πιεξνθνξία 

κέζσ ηνπ ςεθηαθνχ ράξηε, π.ρ. δηαθνξεηηθά ζχκβνια γηα εθθιεζίεο, αξραηνινγηθνχο 

ρψξνπο, παξαιίεο, εζηηαηφξηα, μελνδνρεία θ.α. θαη δηαθνξεηηθά ρξψκαηα γηα 

δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο δξφκσλ (κνλνπάηηα, ρσκαηφδξνκνη, αγξνηηθέο νδνί, 

αζθαιηνζηξσκέλνη δξφκνη). Η εθαξκνγή ζα απνηειείηαη απφ εξγαιεία ηα νπνία ζα 

δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα πεξηήγεζεο ζην ράξηε κέζσ εζηίαζεο θαη κεηαθίλεζεο, ελψ 
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παξάιιεια ν ρξήζηεο ζα κπνξεί λα επηιέγεη ηα ζεκεία πνπ επηζπκεί λα επηζθεθζεί 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηακνλήο ηνπ ζηελ πεξηνρή θαη κέζσ ηνπ πξνζσπνπνηεκέλνπ 

πξνγξάκκαηνο πεξηήγεζεο λα ελεκεξψλεηαη γηα ηηο πην ζχληνκεο δηαδξνκέο έηζη ψζηε 

ζπλδπαζηηθά λα επηζθεθζεί φια ηα κέξε πνπ επηζπκεί.  

Παξάιιεια, ε εθαξκνγή παξέρεη θαη απηνκαηνπνηεκέλν πξφγξακκα πεξηήγεζεο 

πξνηείλνληαο ζηνλ επηζθέπηε κηα ζεηξά απφ ζεκεία ελδηαθέξνληνο δηαθφξσλ 

θαηεγνξηψλ. Ο ρξήζηεο κπνξεί θαη ζην απηνκαηνπνηεκέλν πξφγξακκα λα νξίζεη ηελ 

θαηεγνξία ησλ ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ πην πνιχ, π.ρ. πην 

πνιιέο παξαιίεο ιηγφηεξεο εθθιεζίεο. Η πξνβνιή ηνπξηζηηθήο πιεξνθνξίαο γηα 

νπνηνδήπνηε ζεκείν ελδηαθέξνληνο εθηφο απφ γεσρσξηθή ππφζηαζε ζα ζπλνδεχεηαη 

απφ πεξηγξαθηθή πιεξνθνξία, ε νπνία ζα κπνξεί λα είλαη ι.ρ. θείκελν ή εηθφλα. 

Δπηπιένλ, ε εθαξκνγή επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα δεη πάλσ ζηνλ ςεθηαθφ ράξηε φια ηα 

ζεκεία ελδηαθέξνληνο, κε φιε ηελ πεξηγξαθηθή πιεξνθνξία πνπ ηα ζπλνδεχεη, πνπ 

βξίζθνληαη ζε ζπγθεθξηκέλε απφζηαζε ε νπνία νξίδεηαη απφ απηφλ. Σέινο, νη 

επηζθέπηεο κέζσ ηεο εθαξκνγήο, φηαλ ζπλδεζνχλ ζην δηαδίθηπν ή/θαη ηεο 

δηαδηθηπαθήο πχιεο κπνξνχλ λα γξάςνπλ ζρφιηα γηα ηα κέξε ηα νπνία επηζθέθζεθαλ 

ηα νπνία κεηά απφ έγθξηζε ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο ζα δεκνζηεχνληαη θαη ζα 

εληάζζνληαη ζηελ πεξηγξαθηθή πιεξνθνξία ηεο εθαξκνγήο.  

Σν Παξαδνηέν έρεη σο ζηφρν ηνπ ηελ ηνπξηζηηθή πξνβνιή θαη ηε δηαρείξηζε ηεο 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο πεξηνρήο. Ο επηζθέπηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

ελεκεξσζεί γηα ηελ αθξηβή ζέζε θαζψο θαη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο θαηεγνξηψλ 

ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο ηα νπνία αθνξνχλ ζηνπο ηνπξηζηηθνχο, πνιηηηζηηθνχο θαη 

πεξηβαιινληηθνχο πφξνπο ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ. θνπφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

Παξαδνηένπ είλαη ε παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη ε δπλαηφηεηα πινήγεζεο ησλ 

επηζθεπηψλ ζε φια ηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο ζηελ πεξηνρή ρσξίο θφζηνο θαη 

δπζθνιία κέζσ εχρξεζηεο εθαξκνγήο γηα θνξεηέο ζπζθεπέο.  

Σν ελ ιφγσ έξγν κπνξεί λα ζεσξεζεί έλαο επθπήο ηνπξηζηηθφο νδεγφο κε φιεο ηηο 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ νξγάλσζε ηεο δηακνλήο θαη ησλ κεηαθηλήζεσλ ησλ 

επηζθεπηψλ ζηελ πεξηνρή.  

Με ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ηα νθέιε γηα ην Γήκν είλαη: 

 Υξήζε λέσλ δηαχισλ επηθνηλσλίαο γηα δηάρπζε ηνπξηζηηθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ 

πεξηερνκέλνπ. 

 Πξνβνιή θαη αλάδεημε ηνπξηζηηθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ απνζέκαηνο. 

 Πξνβνιή θαη ελεκέξσζε γηα ηνπο ηνπξηζηηθνχο, πνιηηηζηηθνχο θαη 

πεξηβαιινληηθνχο πφξνπο ηεο πεξηνρήο  

 Πξνζέιθπζε πεξηζζνηέξσλ επηζθεπηψλ ηεο πεξηνρήο.  

 Πξνζπάζεηα επηκήθπλζεο ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ 

 Κίλεηξν γηα ην δπλεηηθφ επηζθέπηε 

 Βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ πξνο ηνπο πνιίηεο. 

 Οξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ησλ γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ.  

Με ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ηα νθέιε γηα ηνπο πνιίηεο είλαη: 

 Απνηειεζκαηηθφηεξε πιεξνθφξεζε ησλ ρξεζηψλ. 

 Γπλαηφηεηα ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο ρσξίο θφζηνο θαη δπζθνιία. 

 Γπλαηφηεηα εχξεζεο ηεο πην ζχληνκεο δηαδξνκήο πξνο ηα ζεκεία 

ελδηαθέξνληνο πνπ επηιέγνπλ λα επηζθεθζνχλ. 

 Απηνκαηνπνηεκέλν θαη πξνζσπνπνηεκέλν πξφγξακκα πεξηήγεζεο. 

 Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο, ηηο ηηκέο, ηελ ηζηνξία, ηα 

ζρφιηα άιισλ επηζθεπηψλ ησλ ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο.  
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Διδικόηεπα: Υαπακηηπιζηικά και λειηοςπγίερ εθαπμογήρ: 

 Να δηαηίζεηαη ζε κνξθή γηα iOS / Android / iPhone / iPad / Smartphones / 

Tablets 

 Γηαλνκή ζε Apple App Store θαη Google Play 

 Πιήξεο ράξηεο γηα πεξηήγεζε ζην Γήκν ρσξίο λα απαηηεί ζχλδεζε ζην 

internet 

 Γπλαηφηεηα εληνπηζκνχ ηεο ηνπνζεζίαο φπνπ βξίζθεηαη ν ρξήζηεο θάζε 

ζηηγκή 

 QR Code Reader 

 Δλζσκάησζε / δηαζχλδεζε κε εθαξκνγή Google maps θαη Trip advisor 

 Σαμηδησηηθφο νδεγφο κε ιίζηα μελνδνρείσλ, εζηηαηνξίσλ, θαηαζηεκάησλ θ.ιπ. 

θνληά ζην ζεκείν φπνπ βξίζθεηαη ν ρξήζηεο 

 Γηαδξαζηηθφηεηα κε κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο 

 Ηκεξνιφγην δξαζηεξηνηήησλ / εθδειψζεσλ ζην Γήκν 

 εκεία ελδηαθέξνληνο (αμηνζέαηα, κλεκεία, κνπζεία, εθζέζεηο, εθδειψζεηο) 

 Γπλαηφηεηα δηακφξθσζεο πξνζσπηθνχ εκεξνινγίνπ κε πξνζσπηθέο 

"ζεκεηψζεηο" ηνπ ρξήζηε (δξνκνιφγηα, δηαδξνκέο, πιεξνθνξίεο γηα ηα 

επηιεγκέλα απφ ην ρξήζηε ζεκεία ελδηαθέξνληνο - αμηνζέαηα, κλεκεία, 

εζηηαηφξηα, μελνδνρεία, θαηαζηήκαηα, εθδειψζεηο θ.ιπ.) 

 Δπηθνηλσλία θαη ελεκέξσζε κε φιεο ηηο δηαζέζηκεο εθαξκνγέο κεηαθνξψλ 

 Πξνηεηλφκελεο πεξηεγήζεηο ζε ζεκεία ελδηαθέξνληνο 

 Φυηογπαθικό Τλικό για ηον εμπλοςηιζμό ηηρ τηθιακήρ εθαπμογήρ 

 1800-2000 Φεθηαθέο Λήςεηο Τςειήο Δπθξίλεηαο  (5616 x 3744 p) 

 3 ιήςεηο γηα θάζε ζεκαηηθή 

 Γεκηνπξγηθφ θαη Δπεμεξγαζία Δηθφλαο 

 Γεκηνπξγία Cd-rom πςειήο αλάιπζεο  35x50 300dpi 

 Γεκηνπξγία Cd-rom αλάιπζεο  internet 800x600 96dpi 

 Γεκηνπξγία ηζηνζειίδαο κε ηηο θσηνγξαθίεο γηα πξνεπηζθφπεζε φινπ 

ηνπ πιηθνχ 

 Οη θσηνγξαθίεο πεξηιακβάλνπλ: κλεκεία θαη θπζηθέο νκνξθηέο ηεο 

Μπθφλνπ, ηνπηθή θνπδίλα θαη ηνπηθά πξντφληα, δξαζηεξηφηεηεο. 

Παπαδοηέα 

Παπαδοηέο 3.2.1: Ανάπηςξη, έλεγσορ και ολοκλήπυζη εθαπμογήρ ηοςπιζηικήρ 

πληποθόπηζηρ για κινηηά ηηλέθυνα 

Παπαδοηέο 3.2.2: 1800-2000 Φηθιακέρ Λήτειρ Ττηλήρ Δςκπίνειαρ  (5616 x 3744 

p) 

Παπαδοηέο 3.2.3: Πιλοηική Λειηοςπγία και εκπαίδεςζη σπηζηών 

 

Γπάζη 3.3: Ππουθηηικό ςλικό – λοιπέρ ενέπγειερ 

Ο ανάδοσορ οθείλει να εξαζθαλίζει για λογαπιαζμό ηος Γήμος ηα πνεςμαηικά 

και ζςγγενικά δικαιώμαηα ηος ςλικού πος σπηζιμοποιείηαι ( θυηογπαθίερ, 

βίνηεο και αμονηάπιζηα πλάνα) για απεπιόπιζηη σπονική διάπκεια και για 

πποβολή ζε όλο ηον κόζμο. 

Η δξάζε απηή πεξηιακβάλεη ην ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ ην νπνίν ζα δηαηίζεηαη 

νπνπδήπνηε ζα έρεη παξνπζία ν Γήκνο Μπθφλνπ. Δηδηθφηεξα:  

Σα ζεκαληηθφηεξα πιηθά απηήο ηεο δξάζεο είλαη:  

α) Ένηςπο: 10/ζέιηδν, ραξηί 135gr velvet, ζρήκα θιεηζηφ Α5, θαξθίηζα. Δθδφζεηο: 

Διιεληθφ  10.000 ηκρ., Αγγιηθφ 30.000 ηκρ., Γεξκαληθφ 20.000 ηκρ., Ρσζηθφ 10.000 

ηκρ. 
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β) 20  ηελικά VIDEOS 4Κ: Σα videos ζα είλαη 4Κ. Θα γίλνπλ ην θαζέλα ζε 4 

γιψζζεο (ειιεληθά, αγγιηθά, γεξκαληθά, ξψζηθα). Σα ηέζζεξα (4) ζεκαηηθά βίληεν ζα 

έρνπλ δηάξθεηα 4’ θαη ην έλα (1) γεληθφ 5’. Σν γεληθφ βίληεν ζα είλαη ζπλδπαζκφο θαη 

ησλ ηεζζάξσλ  ζεκαηηθψλ. Απφ θάζε βίληεν ζα γίλεη cut version 30’’. 

γ) Press kit: Folder 200 ηκρ. ην νπνίν πεξηιακβάλεη 16/ζέιηδν έληππν, dvd κε φια ηα 

video θαζψο θαη θσηνγξαθηθφ πιηθφ ζε πςειή αλάιπζε γηα ειεχζεξε ρξήζε. 4 cartes 

postales. Γεκηνπξγία ηζηνζειίδαο κε ηηο θσηνγξαθίεο γηα πξνεπηζθφπεζε φινπ ηνπ 

πιηθνχ. Οη θσηνγξαθίεο πεξηιακβάλνπλ: κλεκεία θαη θπζηθέο νκνξθηέο ηεο 

Μπθφλνπ, ηνπηθή θνπδίλα θαη ηνπηθά πξντφληα, δξαζηεξηφηεηεο. 

δ) Newsletters: Πξνηείλεηαη ε παξαγσγή ηνπιάρηζην ηεζζάξσλ (4) newsletter ηα 

νπνία πεξηιακβάλνπλ θείκελα (ηνπιάρηζην 300 ιέμεσλ) θαη θσηνγξαθηθφ πιηθφ θαη 

ζα απνζηέιινληαη ζε επηιεγκέλνπο απνδέθηεο. Σα newsletters ζα δηαηίζεληαη ζε 

ηνπιάρηζην ηέζζεξηο γιψζζεο. Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη θαινχληαη λα ππνβάιινπλ 

πξνηάζεηο γηα ηελ αηζζεηηθή θαη ηε ζεκαηνινγία ησλ newsletters (ππνβάιινληαο, γηα 

παξάδεηγκα, δείγκα παιηφηεξεο δνπιεηάο ηνπο ή ππφδεηγκα newsletter πνπ έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί απφ άιιε εηαηξία ή θνξέα). πλνιηθά: 16 newsletters. 

ε) Γεληία ηύπος: Πξνηείλεηαη ε παξαγσγή ηνπιάρηζην ηεζζάξσλ (4) δειηίσλ Σχπνπ 

ηα νπνία ζα κεηαθξάδνληαη ζε πνιιαπιέο γιψζζεο θαη ζα αλαξηψληαη ζηελ 

ηζηνζειίδα ελψ ζα απνζηέιινληαη θαη ζε επηιεγκέλνπο απνδέθηεο. 

ζη) Σελ παξνρή ππεξεζηψλ νξγάλσζεο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ ζηηο 

εθζέζεηο ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ηελ εθπξνζψπεζε ζε απηέο 

Ο Αλάδνρνο, ζα νξγαλψζεη ηελ εθζεζηαθή ζπκκεηνρή θαη ζα ζηειερψζεη ηα 

πεξίπηεξα ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ ζε ηνπιάρηζηνλ 3 Γηεζλείο Σνπξηζηηθέο Δθζέζεηο.  

Δηδηθφηεξα, δηαζθάιηζε εθζεζηαθνχ ρψξνπ: Ο Αλάδνρνο ζα δηαζθαιίζεη εθζεζηαθφ 

ρψξν ή εθζεζηαθή παξνπζία γηα ην Γήκν Μπθφλνπ σο ζπλ-εθζέηε ηεο Πεξηθέξεηαο 

Ννηίνπ Αηγαίνπ ζε ηξεηο Γηεζλείο κε βάζε ηηο πξνθαζνξηζκέλεο αλαινγίεο έθηαζεο 

πνπ ζα νξηνζεηήζεη αλά ζπλ-εθζέηε ε Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ θαη εθφζνλ 

ζπκκεηέρεη ζηε έθζεζε θαη παξάζρεη ηε δπλαηφηεηα παξνπζίαο σο ζπλ-εθζέηε ζε 

ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο ή/ θαη Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

ηειέρσζε ηνπξηζηηθψλ πεξηπηέξσλ: Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ζηειερψζεη ηα 

πεξίπηεξα κε έλα ηνπιάρηζηνλ ζηέιερνο ή ζπλεξγάηε ηνπ, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα 

παξεπξίζθεηαη ζην πεξίπηεξν ηνπ Γήκνπ φιεο ηηο εκέξεο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ 

εθζέζεσλ. Σα έμνδα κεηαθίλεζεο, δηακνλήο θαη δηαηξνθήο ηνπ ζα βαξχλνπλ ηνλ 

αλάδνρν. Σα ζηειέρε ηεο Αλαδφρνπ κπνξνχλ λα απνηεινχλ είηε κφληκν πξνζσπηθφ 

ηνπ είηε θαη έθηαθην, ζε θάζε πεξίπησζε, φκσο, λα είλαη γλψζηεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

πξντφληνο ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ θαη ηεο ηνπξηζηηθήο ζηξαηεγηθήο ηνπ Γήκνπ, ηα 

νπνία λα νκηινχλ ηνπιάρηζηνλ ηελ αγγιηθή γιψζζα θαη ηελ θαηά ηφπν νκηινχκελε 

γιψζζα. Σα ζηειέρε ηνπ αλαδφρνπ νθείινπλ λα βξίζθνληαη ζην ρψξν δηεμαγσγήο ηεο 

Έθζεζεο θαζ’ φιε ηεο δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο απηήο, φπσο θαη πξηλ απφ απηήλ, γηα ηνλ 

έιεγρν ηνπ ρψξνπ θαη ηελ άθημε ηνπ έληππνπ πιηθνχ 

 

 

 

Παπαδοηέα 

Παπαδοηέο 3.3.1: Ένηςπο 10ζέλιδο 

Παπαδοηέο 3.3.2: Videos 4K 

Παπαδοηέο 3.3.3: Press Kit 

Παπαδοηέο 3.3.4: Newsletters 

Παπαδοηέο 3.3.5: Γεληία Σύπος 

Παπαδοηέο 3.3.6: ςμμεηοσή ζε ηπειρ Γιεθνείρ Σοςπιζηικέρ Δκθέζειρ  
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ΓΡΑΔΙ ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ 
ΜΗΝΑ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Πακέηο Δπγαζίαρ 1: Γημιοςπγία ειδικών εμπειπικών πποφόνηυν για ηον πποοπιζμό «Μύκονορ» 

Γπάζη 1.1: 
Δπηζθφπεζε 

Σνπξηζηηθνχ 

Πξννξηζκνχ 

(Destination Audit) 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 1.1: 

Μειέηε Δπηζθφπεζεο 

Σνπξηζηηθνχ Πξννξηζκνχ 

(Destination Audit) 

            

Γπάζη 1.2: 
Αλάιπζε Αγνξψλ 

& Σχπσλ 

Δπηζθεπηψλ 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 1.2: 

Μειέηε Αλάιπζεο 

Αγνξψλ θαη Σχπσλ 

Δπηζθεπηψλ 

            

Γπάζη 1.3: 
Γεκηνπξγία 

Υαξηνθπιαθίνπ 

Σνπξηζηηθψλ 

Πξντφλησλ θαη 

Πξνγξακκάησλ 

Θεκαηηθψλ 

Δκπεηξηψλ 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 1.3: 

Μειέηε Υαξηνθπιαθίνπ 

Σνπξηζηηθψλ Πξντφλησλ 

θαη Δγρεηξίδην Θεκαηηθψλ 

Σνπξηζηηθψλ Δκπεηξηψλ 

            

Γπάζη 1.4: 
Ηιεθηξνληθή Βάζε 

Γεδνκέλσλ 

Σνπξηζηηθψλ 

Πξντφλησλ 

(ΗΒΓΣΠ) 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 1.4: 

Ηιεθηξνληθή Βάζε 

Γεδνκέλσλ Σνπξηζηηθψλ 

Πξντφλησλ 

            

Γπάζη 1.5: 
Δθπαηδεπηηθφ 

εκηλάξην 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 1.5: 

Δθπαηδεπηηθφ εκηλάξην 

γηα ηε ρξήζε ηεο ΗΒΓΣΠ 

            

Πακέηο Δπγαζίαρ 2: Δκπόνηζη και ςλοποίηζη ζηπαηηγικού ζσεδίος για ηην πποβολή ηος Γήμος 

Μςκόνος υρ ηοςπιζηικού πποοπιζμού ζηα Social Media 

Γπάζη 2.1: 

Οινθιεξσκέλν 

ρέδην 

Δπηθνηλσλίαο θαη 

Πξνσζεηηθψλ 

Δλεξγεηψλ 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 2.1: 

Καηάξηηζε Δηήζηνπ 

ρεδίνπ Δπηθνηλσλίαο θαη 

Πξνσζεηηθψλ Δλεξγεηψλ 

ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ σο 

Σνπξηζηηθνχ Πξννξηζκνχ 

ζηα Μέζα Κνηλσληθήο 

Γηθηχσζεο θαη Δηθαζηηθή 

πξνζέγγηζε θαη αλάπηπμε 

δεκηνπξγηθψλ πξνηάζεσλ 
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ΓΡΑΔΙ ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ 
ΜΗΝΑ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

γηα ηελ παξνπζία ηνπ 

Γήκνπ ζηα θνηλσληθά 

δίθηπα 

Γπάζη 2.2: 

Γεκηνπξγία θαη 

Γηαρείξηζε 

Γηαδηθηπαθήο 

Παξνπζίαο θαη 

Τινπνίεζε ρεδίνπ 

Δπηθνηλσλίαο θαη 

Πξνσζεηηθψλ 

Δλεξγεηψλ 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 2.2: 

Γεκηνπξγία θαη 

Γηαρείξηζε Λνγαξηαζκψλ 

ζε Δπηιεγκέλα Social 

Media θαη Τινπνίεζε 

ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ θαη 

Δηήζηνπ Πιάλνπ 

Δπηθνηλσλίαο 

Πξνσζεηηθψλ Δλεξγεηψλ 

            

Γπάζη 2.3: 

Δθπαίδεπζε 

ζηειερψλ ηνπ 

Γήκνπ Μπθφλνπ 

ζηα θνηλσληθά 

δίθηπα 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 2.3: 

Δθπαίδεπζε ζηειερψλ ηνπ 

Γήκνπ Μπθφλνπ ζηα 

θνηλσληθά δίθηπα 

            

Πακέηο Δπγαζίαρ 3: ςνδςαζμένερ ενέπγειερ ηοςπιζηικήρ πποβολήρ Γήμος Μςκόνος 

Γπάζη 3.1: 

Καηαρσξήζεηο ζε 

έληππα κέζα 

εζσηεξηθνχ - 

εμσηεξηθνχ θαζψο 

θαη ζε δηαθήκηζε 

ζην δηαδίθηπν 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 3.1.1: 

Έληππεο Καηαρσξήζεηο 

            

ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 3.1.1: 

Γηαδηθηπαθέο 

Καηαρσξήζεηο 

            

Γπάζη 3.2: 

Αλάπηπμε 

εθαξκνγήο 

ηνπξηζηηθήο 

πιεξνθφξεζεο γηα 

θηλεηά ηειέθσλα 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 3.2.1: 

Αλάπηπμε, έιεγρνο θαη 

νινθιήξσζε εθαξκνγήο 

ηνπξηζηηθήο 

πιεξνθφξεζεο γηα θηλεηά 

ηειέθσλα 

            

ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 3.2.2: 

1800-2000 Φεθηαθέο 

Λήςεηο Τςειήο 

Δπθξίλεηαο  (5616 x 3744 

p) 

            

ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 3.2.3: 

Πηινηηθή Λεηηνπξγία θαη 

εθπαίδεπζε ρξεζηψλ 

            

Γπάζη 3.3: 

Πξνσζεηηθφ πιηθφ 

– ινηπέο ελέξγεηεο 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 3.3.1:  

Ένηςπο 10/ζέλιδο 

Δθδφζεηο: Διιεληθφ 

10.000 ηκρ., Αγγιηθφ 
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ΓΡΑΔΙ ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ 
ΜΗΝΑ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

30.000 ηκρ., Γεξκαληθφ 

20.000 ηκρ., Ρσζηθφ 

10.000 ηκρ. 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 3.3.2:  

VIDEOS 4K 

20  VIDEOS 4θ. Θα 

γίλνπλ ην θαζέλα ζε 4 

γιψζζεο (ειιεληθά, 

αγγιηθά, γεξκαληθά, 

ξψζηθα). Σα ηέζζεξα (4) 

ζεκαηηθά βίληεν ζα έρνπλ 

δηάξθεηα 4’ θαη ην έλα (1) 

γεληθφ 5’. Σν γεληθφ 

βίληεν ζα είλαη 

ζπλδπαζκφο θαη ησλ 

ηεζζάξσλ  ζεκαηηθψλ. 

Απφ θάζε βίληεν ζα γίλεη 

cut version 30’’. 

            

ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 3.3.3:  

Press kit 

Folder 200 ηκρ. ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη 16/ζέιηδν 

έληππν, dvd κε φια ηα 

video θαζψο θαη 

θσηνγξαθηθφ πιηθφ ζε 

πςειή αλάιπζε γηα 

ειεχζεξε ρξήζε. 4 cartes 

postales. Γεκηνπξγία 

ηζηνζειίδαο κε ηηο 

θσηνγξαθίεο γηα 

πξνεπηζθφπεζε φινπ ηνπ 

πιηθνχ. 

            

ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 3.3.4:  

Newsletters 

Παξαγσγή ηνπιάρηζηνλ 

(4) ηεζζάξσλ newsletters 

θαη απνζηνιή ζε 

επηιεγκέλνπο απνδέθηεο. 

Σα newsletter ζα 

δηαηίζεληαη ζε ηνπιάρηζην 

ηέζζεξηο γιψζζεο. 

            

 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 3.3.5: 

Γεληία Σύπος 

Παξαγσγή ηνπιάρηζην 

ηεζζάξσλ (4) δειηίσλ 

Σχπνπ ηα νπνία ζα 

κεηαθξάδνληαη ζε 
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ΓΡΑΔΙ ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ 
ΜΗΝΑ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

πνιιαπιέο γιψζζεο θαη 

ζα αλαξηψληαη ζηελ 

ηζηνζειίδα ελψ ζα 

απνζηέιινληαη θαη ζε 

επηιεγκέλνπο απνδέθηεο. 

 

Παπαδοηέο 3.3.6: 

πκκεηνρή ζε ηξεηο 

Γηεζλείο Σνπξηζηηθέο 

Δθζέζεηο 

            

 

 

 

 

 

 
       Μχθνλνο,   05-05-2017 

 

 
          ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ                                                                   ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ 

  

          ΔΛΔΝΗ ΚΑΓΙΑ                                            Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΨΣ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ 

                                                                                     ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

 

 

 

 ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ 

                                                                              ΚΑΣΟΡΙΝΗ ΑΝΣΧΝΙΟ 

                                                                              ΠΔ 4 ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΧΝ - ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                        Μύκονορ, 05-05-2017 
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ 

ΓΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
 

 

 

   

   

Aξηζκ. Μειέηεο:          11/2017  

   

 

 

 

 

Δ Ν Γ Δ Ι Κ Σ Ι Κ Ο  Σ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο  
 

 

  ΓΡΑΔΙ ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΗ ΜΔ ΦΠΑ (€) 

Γπάζη 1.1: Δπηζθφπεζε 

Σνπξηζηηθνχ Πξννξηζκνχ 

(Destination Audit) 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 1.1: 

Μειέηε Δπηζθφπεζεο 

Σνπξηζηηθνχ 

Πξννξηζκνχ 

(Destination Audit) 

6.000,00 

Γπάζη 1.2: Αλάιπζε Αγνξψλ & 

Σχπσλ Δπηζθεπηψλ 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 1.2: 

Μειέηε Αλάιπζεο 

Αγνξψλ θαη Σχπσλ 

Δπηζθεπηψλ 

9.000,00 

Γπάζη 1.3: Γεκηνπξγία 

Υαξηνθπιαθίνπ Σνπξηζηηθψλ 

Πξντφλησλ θαη Πξνγξακκάησλ 

Θεκαηηθψλ Δκπεηξηψλ 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 1.3: 

Μειέηε 

Υαξηνθπιαθίνπ 

Σνπξηζηηθψλ 

Πξντφλησλ θαη 

Δγρεηξίδην 

Θεκαηηθψλ 

Σνπξηζηηθψλ 

Δκπεηξηψλ 

8.000,00 

Γπάζη 1.4: Ηιεθηξνληθή Βάζε 

Γεδνκέλσλ Σνπξηζηηθψλ 

Πξντφλησλ (ΗΒΓΣΠ) 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 1.4: 

Ηιεθηξνληθή Βάζε 

Γεδνκέλσλ 

Σνπξηζηηθψλ 

Πξντφλησλ 

15.000,00 

Γπάζη 1.5: Δθπαηδεπηηθφ 

εκηλάξην 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 1.5: 

Δθπαηδεπηηθφ 

εκηλάξην γηα ηε 

ρξήζε ηεο ΗΒΓΣΠ 

2.000,00 
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Γπάζη 2.1: Οινθιεξσκέλν 

ρέδην Δπηθνηλσλίαο θαη 

Πξνσζεηηθψλ Δλεξγεηψλ 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 2.1: 

Καηάξηηζε Δηήζηνπ 

ρεδίνπ 

Δπηθνηλσλίαο θαη 

Πξνσζεηηθψλ 

Δλεξγεηψλ ηνπ 

Γήκνπ Μπθφλνπ σο 

Σνπξηζηηθνχ 

Πξννξηζκνχ ζηα 

Μέζα Κνηλσληθήο 

Γηθηχσζεο θαη 

Δηθαζηηθή 

πξνζέγγηζε θαη 

αλάπηπμε 

δεκηνπξγηθψλ 

πξνηάζεσλ γηα ηελ 

παξνπζία ηνπ Γήκνπ 

ζηα θνηλσληθά δίθηπα 

15.000,00 

Γπάζη 2.2: Γεκηνπξγία θαη 

Γηαρείξηζε Γηαδηθηπαθήο 

Παξνπζίαο θαη Τινπνίεζε 

ρεδίνπ Δπηθνηλσλίαο θαη 

Πξνσζεηηθψλ Δλεξγεηψλ 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 2.2: 

Γεκηνπξγία θαη 

Γηαρείξηζε 

Λνγαξηαζκψλ ζε 

Δπηιεγκέλα Social 

Media θαη 

Τινπνίεζε 

ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ 

θαη Δηήζηνπ Πιάλνπ 

Δπηθνηλσλίαο 

Πξνσζεηηθψλ 

Δλεξγεηψλ 

65.000,00 

Γπάζη 2.3: Δθπαίδεπζε 

ζηειερψλ ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ 

ζηα θνηλσληθά δίθηπα 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 2.3: 

Δθπαίδεπζε 

ζηειερψλ ηνπ Γήκνπ 

Μπθφλνπ ζηα 

θνηλσληθά δίθηπα 

10.000,00 

Γπάζη 3.1: Καηαρσξήζεηο ζε 

έληππα κέζα εζσηεξηθνχ - 

εμσηεξηθνχ θαζψο θαη ζε 

δηαθήκηζε ζην δηαδίθηπν 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 

3.1.1: Έληππεο 

Καηαρσξήζεηο 

35.000,00 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 

3.1.1: Γηαδηθηπαθέο 

Καηαρσξήζεηο 

40.000,00 

Γπάζη 3.2: Αλάπηπμε εθαξκνγήο 

ηνπξηζηηθήο πιεξνθφξεζεο γηα 

θηλεηά ηειέθσλα 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 

3.2.1: Αλάπηπμε, 

έιεγρνο θαη 

νινθιήξσζε 

εθαξκνγήο 

ηνπξηζηηθήο 

πιεξνθφξεζεο γηα 

θηλεηά ηειέθσλα 

10.000,00 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 

3.2.2: 1800-2000 

Φεθηαθέο Λήςεηο 

Τςειήο Δπθξίλεηαο  

(5616 x 3744 p) 

3.000,00 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 

3.2.3: Πηινηηθή 

Λεηηνπξγία θαη 

εθπαίδεπζε ρξεζηψλ 

2.000,00 

Γπάζη 3.3: Πξνσζεηηθφ πιηθφ – 

ινηπέο ελέξγεηεο 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 

3.3.1:  
90.000,00 
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Ένηςπο 10/ζέλιδο 

Δθδφζεηο: Διιεληθφ 

10.000 ηκρ., Αγγιηθφ 

30.000 ηκρ., 

Γεξκαληθφ 20.000 

ηκρ., Ρσζηθφ 10.000 

ηκρ. 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 

3.3.2:  

10.000,00 

VIDEOS 4K 

20  VIDEOS 4θ. Θα 

γίλνπλ ην θαζέλα ζε 

4 γιψζζεο (ειιεληθά, 

αγγιηθά, γεξκαληθά, 

ξψζηθα). Σα ηέζζεξα 

(4) ζεκαηηθά βίληεν 

ζα έρνπλ δηάξθεηα 4’ 

θαη ην έλα (1) γεληθφ 

5’. Σν γεληθφ βίληεν 

ζα είλαη ζπλδπαζκφο 

θαη ησλ ηεζζάξσλ  

ζεκαηηθψλ. Απφ θάζε 

βίληεν ζα γίλεη cut 

version 30’’. 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 

3.3.3:  

10.000,00 

Press kit 

Folder 200 ηκρ. ην 

νπνίν πεξηιακβάλεη 

16/ζέιηδν έληππν, 

dvd κε φια ηα video 

θαζψο θαη 

θσηνγξαθηθφ πιηθφ 

ζε πςειή αλάιπζε 

γηα ειεχζεξε ρξήζε. 

4 cartes postales. 

Γεκηνπξγία 

ηζηνζειίδαο κε ηηο 

θσηνγξαθίεο γηα 

πξνεπηζθφπεζε φινπ 

ηνπ πιηθνχ. 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 

3.3.4:  Newsletters 

6.000,00 

Παξαγσγή 

ηνπιάρηζηνλ (4) 

ηεζζάξσλ newsletters 

θαη απνζηνιή ζε 

επηιεγκέλνπο 

απνδέθηεο. Σα 

newsletter ζα 

δηαηίζεληαη ζε 

ηνπιάρηζην ηέζζεξηο 

γιψζζεο. 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 

3.3.5: Γεληία Σύπος 
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Παξαγσγή 

ηνπιάρηζην 

ηεζζάξσλ (4) 

δειηίσλ Σχπνπ ηα 

νπνία ζα 

κεηαθξάδνληαη ζε 

πνιιαπιέο γιψζζεο 

θαη ζα αλαξηψληαη 

ζηελ ηζηνζειίδα ελψ 

ζα απνζηέιινληαη θαη 

ζε επηιεγκέλνπο 

απνδέθηεο. 

4.000,00 

Παπαδοηέο 3.3.6: 

πκκεηνρή ζε ηξεηο 

Γηεζλείο Σνπξηζηηθέο 

Δθζέζεηο 

10.000,00 

 

 

                                                                                             ύνολο:         282.258,06 

                                                                                               Φ.Π.Α:          67.741,94 

                                                                  Γενικό ζύνολο δαπάνηρ   350.000,00 εςπώ 
 

Η αλαθεξφκελε ηηκή κνξθψζεθε κεηά απφ έξεπλα πνπ έθαλε ην ηκήκα ζηηο 

ηξέρνπζεο ηηκέο εκπνξίνπ ζε αληίζηνηρν είδνο. 

Η ελδεηθηηθή δαπάλε  ππνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 282.258,06 εςπώ ζςν Φ.Π.Α. 24% 

67.741,94, ζςνολικά 350.000,00 εςπώ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.. 

 
                                                                                             Μχθνλνο,   05-05-2017 

 

 
          ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ                                                                   ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ 

  

          ΔΛΔΝΗ ΚΑΓΙΑ                                            Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΨΣ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ 

                                                                                     ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

 

 

 

 ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ 

                                                                              ΚΑΣΟΡΙΝΗ ΑΝΣΧΝΙΟ 

                                                                              ΠΔ 4 ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΧΝ - ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                       Μύκονορ, 05-05-2017 
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ 

ΓΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

 

 

 

 Τ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ  Δ Χ Ν  

 

Άπθπο 1ο: Ανηικείμενο ζςγγπαθήρ 
 

Με ηελ παξνχζα ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ πξνβιέπεηαη ε ππεξεζία: «ΓΡΑΔΙ 

ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΓΗΜΟΤ  ΜΤΚΟΝΟΤ  2017-2018»,  

 

 

Άπθπο 2ο: Ιζσύοςζερ διαηάξειρ 

 

Η αλάζεζε ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: 

 

 Σηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 24/2014/ΔΔ ζρεηηθά κε ηηο δεκφζηεο πξνκήζεηεο θαη 

ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 2004/18/ΔΚ. 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ 

θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» (Α΄ 

147). 

 Σηο δηαηάμεηο  ηνπ   Ν.   3852/10   «Νέα  Αξρηηεθηνληθή   ηεο   Απηνδηνίθεζεο   

θαη  ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο». 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/06 «πεξί θχξσζεο ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη 

Κνηλνηήησλ» (ΦΔΚ 114/8-6-2006, η. Α'). 

 Σεο 2/2037/11-1-2007 Δγθπθιίνπ ΤΠ.Δ.ΓΓ.Α. κε ηελ νπνία θαζνξίζηεθαλ 

ηα ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν. 3463/2006. 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4071/2012 “Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ 

απηνδηνίθεζε θαη ηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε Δλζσκάησζεο Οδεγίαο 

2009/50/ΔΚ (Φ.Δ.Κ. 85/Α΄/11-4-2012)   

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4257/2014 “Δπείγνπζεο Ρπζκίζεηο αξκνδηφηεηαο 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ (Φ.Δ.Κ. 93/Α΄/14-4-2014)   

 Σνπ Ν. 4129/2013 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην» 

(Φ.Δ.Κ. Α' 52/28.02. 2013), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη  

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3861/2010 (Φ.Δ.Κ.112/Α /́13-7-2010) “Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε 

ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη 

απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν “Πξφγξακκα Γηαχγεηα” θαη άιιεο δηαηάμεηο 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 80/2016 (ΦΔΚ α’ 145) «Αλάιεςε Τπνρξεψζεσλ απφ 

ηνπο Γηαηάθηεο» 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 3 ηνπ Ν. 3548/07 «Καηαρψξεζε 
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δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν 

θαη άιιεο δηαηάμεηο.   

 Σνλ Ν. 3469/2006 (ΦΔΚ Α΄131) « Δζληθφ Σππνγξαθείν, Δθεκεξίο ηεο 

Κπβεξλήζεσο θαη άιιεο δηαηάμεηο»   

 Σνλ Ν. 4152/2013 «Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ησλ Νφκσλ 4046/2012, 

4093/2012 4127/2013» 

 Σνλ Ν. 4155/2013 «Δζληθφ χζηεκα Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

θαη άιιεο δηαηάμεηο» , φπσο ηξνπνπνηήζεθε θη ηζρχεη. 

 Σν άξζξν 4 ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ πνπ 

δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 240/12-12-2012 ηεχρνο Α', πνπ 

θπξψζεθε κε ηνλ Νφκν 4111/2013. 

 Σν Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ 204/Α'/15-9-2011) “χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο 

Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ – Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ λ. 

3588/2007 (πησρεπηηθφο θψδηθαο)– Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο 

θαη άιιεο δηαηάμεηο”  θαη ηε ζρεηηθή αξηζκ.Π1/2380/18-12-2012 ΚΤΑ, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

 Σνλ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ74Α') "Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο-Καηαξγήζεηο, 

πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ Γεκφζηνπ Σνκέα-

Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ.318/1992 (Α' 161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο"  

 Σνλ Ν. 4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο 

(Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο 

 Σν Ν.4172/2013 «Φνξνινγία εηζνδήκαηνο, επείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ 

λ.4046/2012, ηνπ λ.4093/2012 θαη ηνπ λ.4127/2013 θαη άιιεο δηαηάμεηο»  

(Φ.Δ.Κ.167/Α΄/23-7-2013) άξζξν 64  ζρεηηθά κε ηνπο ζπληειεζηέο 

παξαθξάηεζεο θφξνπ 

 Σνλ 2859/2000 (Α’ 248) Κχξσζε Φφξνπ Πξνζηηζεκέλεο Αμίαο 

 Σελ Τ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΔΚ 2677/Β/21-10-2013) «Σερληθέο 

ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 

Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..)». 

 Σν  Ν. 2690/1999 «Κχξσζε Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο». 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3548/2007 «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ 

Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α  ́68). 

 Σν Ν. 3886/2010 “Πεξί δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαηά ην ζηάδην πνπ 

πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο ζπκβάζεσο δεκνζίσλ έξγσλ, θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ 

θαη ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 89/665 ΔΟΚ.», φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

θη ηζρχεη.  

  Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 261/2007 “Γηα ηε δηαθάλεηα ζηε δηαθεκηζηηθή 

πξνβνιή ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκνζίνπ ηνκέα απφ ηα έληππα θαη 

ηα ειεθηξνληθά κέζα ελεκέξσζεο” 

  Σελ κε Α.Π. 514666/24.12.2014 εγθχθιην ΔΟΣ κε ζέκα ηε δηαδηθαζία 

αξκνδηφηεηαο παξνρήο ζχκθσλεο γλψκεο ζε πξνγξάκκαηα θαη ελέξγεηεο 

ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη ησλ Γήκσλ, φπσο εγθξίζεθε κε 

ηελ 195/27ε ζπλεδξίαζε/18.12.2014 ηνπ 

 Σελ αξηζ. Πξση 11824/29/11/2016 Παξνρή χκθσλεο Γλψκεο ηνπ ΔΟΣ. 

 Σελ κε αξηζκ. 5788/2016 εγθχθιην ΔΟΣ κε ζέκα «Eπηθαηξνπνίεζε ηεο κε 

Α.Π. 514666/24.12.2014 Δγθπθιίνπ πνπ αθνξά ζηελ δηαδηθαζία παξνρήο 
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ζχκθσλεο γλψκεο ζε πξνγξάκκαηα θαη ελέξγεηεο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ησλ 

Πεξηθεξεηψλ θαη ησλ Γήκσλ ηεο Υψξαο. 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3498/2006 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θη ηζρχεη.  

 

 

Άπθπο 3ο: ςμβαηικά ζηοισεία 
 

Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη: 

α. Σν ηηκνιφγην κειέηεο  

β. Η ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ  

γ. Σερληθή πεξηγξαθή –κειέηε  

 

 

Άπθπο 4ο: Υπόνορ εκηέλεζηρ ηος έπγος 
    

Ο ρξφλνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ είλαη ζπλνιηθά 12 κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

χκβαζεο.  

 

 

Άπθπο 5ο: Τποσπεώζειρ ηος ενηολοδόσος 
 

Δίλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηελ θαιή θαη ζσζηή εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο. 

 

Άπθπο 6ο: Τποσπεώζειρ ηος ενηολέα  

 

Δίλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηελ παξνρή φισλ ησλ κέζσλ θαη ζηνηρείσλ ηα νπνία 

θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο αλαηηζέκελεο ππεξεζίαο.  

 

 

Άπθπο 7ο: Ανυηέπα βία 
 

Χο αλσηέξα βία ζεσξείηαη θάζε απξφβιεπην θαη ηπραίν γεγνλφο πνπ είλαη αδχλαην λα 

πξνβιεθζεί έζησ θαη εάλ γηα ηελ πξφβιεςε θαη απνηξνπή ηεο επέιεπζεο ηνπ 

θαηαβιήζεθε ππεξβνιηθή επηκέιεηα θαη επηδείρζεθε ε αλάινγε ζχλεζε. Δλδεηθηηθά 

γεγνλφηα αλσηέξαο βίαο είλαη εμαηξεηηθά θαη απξφβιεπηα θπζηθά γεγνλφηα, ππξθαγηά 

πνπ νθείιεηαη ζε θπζηθφ γεγνλφο ή ζε πεξηζηάζεηο γηα ηηο νπνίεο ν εληνινδφρνο ή ν 

εληνιέαο είλαη αλππαίηηνη, αηθληδηαζηηθή απεξγία πξνζσπηθνχ, πφιεκνο, αηχρεκα, 

αηθλίδηα αζζέλεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ εληνινδφρνπ θ.α. ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ 

νπνία ππάξμεη ιφγνο αλσηέξαο βίαο ν εληνινδφρνο νθείιεη λα εηδνπνηήζεη ακειιεηί 

ηνλ εληνιέα θαη λα θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ζε ζπλεξγαζία κε ην άιιν 

κέξνο γηα λα ππεξβεί ηηο ζπλέπεηεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αλέθπςαλ ιφγσ ηεο 

αλσηέξαο βίαο. 

Ο φξνο πεξί αλσηέξαο βίαο εθαξκφδεηαη αλάινγα θαη γηα ηνλ εληνιέα 

πξνζαξκνδφκελνο αλάινγα. 

 

 

 Άπθπο 8ο: Αναθεώπηζη ηιμών  
 

Οη ηηκέο δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αηηία, αιιά  

παξακέλνπλ ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο.   
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Άπθπο 9ο: Σπόπορ πληπυμήρ 

 

Γηα ηελ παξνρή ησλ παξαπάλσ ππεξεζηψλ ε ακνηβή ηνπ εληνινδφρνπ θαζνξίδεηαη ζε 

350.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%, κείνλ ην πνζνζηφ έθπησζεο 

επί ηνπ πνζνχ απηνχ, γηα ην δηάζηεκα ηζρχνο ηεο εληνιήο. Η θαηαβνιή ηνπ σο άλσ 

πνζνχ γίλεηαη χζηεξα απφ έθδνζε ζρεηηθνχ δειηίνπ παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ 

εληνινδφρνπ θαη αλάινγα κε ηελ παξάδνζε ησλ εξγαζηψλ.  

ην πνζφ ηεο ακνηβήο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη βαξχλνληεο ηνλ εληνινδφρν θφξνη θαη 

βάξε. Η ακνηβή δελ ππφθεηηαη ζε θακία αλαζεψξεζε γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θαη αηηία 

θαη παξακέλεη ζηαζεξή θαη ακεηάβιεηε θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο εληνιήο. 

 

Σν πνζφ ζα θαιπθζεί θαηά 190.000,00 επξψ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.Δ. 00-6142.0004 

πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017 θαη 160.000,00 επξψ απφ ηνλ αληίζηνηρν 

Κ.Α.Δ. πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018 κε ηε δηαδηθαζία ηεο έγθξηζεο 

πνιπεηνχο δαπάλεο. 

 

 

Άπθπο 10ο: Φόποι, ηέλη, κπαηήζειρ 
 

Ο εληνινδφρνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο βαξχλεηαη κε φινπο αλεμαηξέησο 

ηνπο θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο θαη εηζθνξέο ππέξ ηνπ δεκνζίνπ, δήκσλ θαη θνηλνηήησλ 

ή ηξίησλ πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα ηεο δεκνπξαζίαο. 

 

 

Άπθπο 11ο: Δπίλςζη διαθοπών 
 

Οη δηαθνξέο πνπ ζα εκθαληζζνχλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο, επηιχνληαη 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

 
                                                                                             Μχθνλνο,   05-05-2017 
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