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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Λοιπών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας ως Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ) για τα προγράμματα του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου, πρόκειται να αναθέσει, στο πλαίσιο του έργου «Τεχνική Βοήθεια του
δικαιούχου κράτους για την υλοποίηση του ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014» το σχεδιασμό και την υποστήριξη
λειτουργίας της ιστοσελίδας www.eeagrants.gr, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που
εξειδικεύονται στο εγκεκριμένο σχέδιο δημοσιότητας του προγράμματος.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Σχεδιασμός

(με

πρότυπο

τα

www.eeagrants.com

και

www.eeagrants.es)

και

λειτουργική

υποστήριξη έως τις 31 Οκτωβρίου 2017 της ιστοσελίδας www.eeagrants.gr, βασική πύλη
πληροφόρησης για τα προγράμματα του ΕΟΧ, σε αγγλικά και ελληνικά ως εξής:
 Αρχικό Πάγιο περιεχόμενο, όπως: Οι στόχοι του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ, βασικά
κείμενα (κανονισμοί, μνημόνιο συνεργασίας, στοιχεία επικοινωνίας με το ΕΣΕ και τους φορείς
υλοποίησης,

παραπομπές

σε

ιστοσελίδες

των

φορέων

υλοποίησης

ως

εξής

www.eeagrants.gr/[προσαρμοσμένο όνομα φορέα]. Το αρχικό περιεχόμενο (κείμενα και
λογότυπα) θα αναρτηθεί από τον Ανάδοχο και στις δύο γλώσσες το οποίο θα έχει δοθεί από το
ΕΣΕ έως και ένα μήνα από την ημερομηνία υπογραφής. (Βλέπε ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ)
 Σχεδιασμός ανοιχτής αρχιτεκτονικής χωρίς υποχρεώσεις άδειας πλατφόρμας του αναδόχου,
που να λειτουργεί σε όλους τους βασικούς browsers (με μερίδιο αγοράς >10%) και σε κινητά
smartphones και tablets.
 Εμπλουτιζόμενο περιεχόμενο, όπως: Προσκλήσεις φορέων υλοποίησης, εκδηλώσεις,

ετήσιες

εκθέσεις και άλλες αναφορές, λοιπό πληροφοριακό υλικό. Το εμπλουτιζόμενο υλικό θα
αναρτάται από το ΕΣΕ με εύχρηστο μηχανισμό που θα έχει δημιουργηθεί και που το ΕΣΕ θα
έχει εκπαιδευθεί κατάλληλα για την λειτουργία του

 Η λειτουργική υποστήριξη περιλαμβάνει την επέκταση του ιστότοπου σύμφωνα με τον αρχικό
σχεδιασμό και πάνω στην υπάρχουσα δομή. Επίσης κατά την περίοδο υποστήριξης θα υπάρξει
υποχρέωση ανταπόκρισης εντός δύο εργασίμων ημερών.
 Ως πρότυπο των απαιτήσεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ιστοσελίδες www.eeagrants.com και
www.eeagrants.es
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Από την ημερομηνία υπογραφής έως και τις 31 Οκτωβρίου 2017.
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
20.000 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Η επιλογή θα γίνει σε ένα στάδιο, με τη διαδικασία της απ’ευθείας ανάθεσης στο μειοδότη,
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και τις διατάξεις του άρ. 3 παρ. 2 του Π.Δ.
4/2002 (ΦΕΚ 3/Α/14.01.2002), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση θα υπογραφεί μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του
αναδόχου που θα επιλεγεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 5 του Π.Δ. 4/2002 (ΦΕΚ
3/Α/14.01.2002), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Θα συσταθεί Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του έργου, με απόφαση του ΓΓ Δημοσίων
Επενδύσεων – ΕΣΠΑ.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Το ¼ της αμοιβής θα προκαταβληθεί στον ανάδοχο κατά την υπογραφή της σύμβασης, το ¼ με
την ολοκλήρωση του σχεδιασμού και τη θέση σε λειτουργία της ιστοσελίδας, σύμφωνα με το
πρακτικό της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου, και το υπόλοιπο σε δύο
ισόποσες δόσεις, την 31/10/2015 και στο τέλος της υπολειπόμενης συμβατικής περιόδου.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής οικονομικών προσφορών ορίζεται η 2.06.2014, και ώρα
14.00.
Ο τόπος υποβολής των προσφορών είναι τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και
Παρακολούθησης Λοιπών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, Νίκης 5-7, 10563 Αθήνα, 6ος όροφος.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ

Γ. ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:
 Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
 Γραφείο ΓΓ Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ (ηλεκτρονικά)
 ΕΥΔ&ΠΛΑΠ, μονάδα Α’ και αρχείο

Παράρτημα:
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ
ΘΕΜΑ: Σχεδίαση και δηµιουργία Δικτυακού Τόπου (ΔΤ) του προγράμματος ΕΑΑ GRANTS

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ
Ο δικτυακός τόπος θα παρουσιάσει τις ενέργειες, τους στόχους τα παραδοτέα και τα
αποτελέσµατα των ΕΑΑ GRANTS. Θα παρέχει κάθε είδους τεχνικό και ενηµερωτικό υλικό το
οποίο θα παραχθεί κατά τη διάρκεια του έργου, ενηµέρωση/προαναγγελίες σχετικά µε τις
ανοικτές, δηµόσιες εκδηλώσεις του και γενικότερη πληροφόρηση για αυτό.
Ο ΔΤ θα πρέπει να λειτουργεί σε όλους τους βασικούς browsers (με μερίδιο αγοράς >10%)
και σε κινητά smartphones και tablets.

Ειδικές απαιτήσεις για τη δηµιουργία του δικτυακού τόπου
Η Αναθέτουσα Αρχή θα παραδώσει στον Ανάδοχο την επιθυµητή δοµή καθώς και το
περιεχόµενο του δικτυακού τόπου στην ελληνική γλώσσα. Ο Ανάδοχος θα εισηγηθεί στην
Αναθέτουσα Αρχή τη δοµή του, θα ενσωµατώσει τυχόν σχόλια και παρατηρήσεις, και µε βάση
τη συµφωνηθείσα δοµή, θα σχεδιάσει τον δικτυακό τόπο και θα αναπτύξει το περιεχόµενό
του, διασφαλίζοντας τη δυνατότητα εύκολης πλοήγησης, καθώς επίσης και τη δυνατότητα
εύκολης ενηµέρωσης και εµπλουτισµού του από την Αναθέτουσα Αρχή.
Ο ∆Τ θα αναπτυχθεί στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Η πληροφορία που θα αναρτηθεί θα
παραδοθεί στον Ανάδοχο από την Αναθέτουσα Αρχή στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
Το περιεχόµενο του ∆Τ θα αφορά στα περιγραφικά κείµενα που θα πλαισιώνουν τις
ιστοσελίδες του, στα αρχεία που θα περιέχουν τα αποτελέσµατα του προγράµµατος
παρακολούθησης, στα αρχεία των παραδοτέων του έργου (σε µορφή doc, pdf κ.ά.) και άλλα
αρχεία όπως γραφήµατα, πίνακες και παρουσιάσεις Power point, και σε φωτογραφικό και
οπτικοακουστικό υλικό.
Το περιεχόµενο καθώς και τα στοιχεία της ταυτότητας του έργου (λογότυποι των φορέων
υλοποίησης, του φορέα χρηµατοδότησης, καθώς και τα σχετικά κείµενα) θαπαραχωρηθούν
στον Ανάδοχο από την Αναθέτουσα Αρχή.
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 Αναθέτουσα Αρχή ως αρχεία εικόνας υψηλής ανάλυσης.
Ο Ανάδοχος πρέπει να λάβει υπόψη:


Το Πλαίσιο Πιστοποίησης ∆ηµόσιων ∆ιαδικτυακών Τόπων ΠΠ-∆∆Τ (Έκδοση 3.00) από το
"Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Πρότυπα
∆ιαλειτουργικότητας"1.



Τις "Οδηγίες για την Προσβασιµότητα του Περιεχοµένου του Ιστού 2.0" (Web Content
Accessibility Guidelines - WCAG 2.0)2.



http://www.e-gif.gov.gr



http://www.w3c.gr/wai/translations/wcag20.html συγγραφής συµµορφούµενα µε
Οδηγίες για την Προσβασιµότητα των Εργαλείων

τις

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 περιγράφηκε 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 ιστοχώρου (Συµµόρφωση µε
τις οδηγίες WCAG 2.0, Επίπεδο ΑA).
Ο Ανάδοχος θα εξετάσει το ενδεχόµενο χρήσης λογισµικού συγγραφής που συµµορφώνεται
µε τις οδηγίες ATAG 1.0, όπου είναι διαθέσιµο. Αν δεν χρησιµοποιούνται εργαλεία Συγγραφής
1.0 του W3C/WAI (Authoring Tool Accessibility Guidelines - ATAG 1.0), θα πρέπει να
διασφαλίσει ότι όλο το περιεχόµενο και τα πρότυπα που δηµιουργούνται για την παραγωγή
του περιεχοµένου του ∆Τ συµµορφώνονται µε τις οδηγίες WCAG 2.0 Επίπεδο ΑA και δεν
περιέχουν γλώσσα σήµανσης που θα παρεµβάλλεται στη δηµιουργία του περιεχοµένου
καθιστώντας το µη συµµορφούµενο προς τις οδηγίες WCAG 2.0.
Η αρχική ιστοσελίδα του ∆Τ, θα πρέπει να διαβεβαιώνει για την πολιτική συµµόρφωσης όλων
των ιστοσελίδων µε τις οδηγίες WCAG 2.0 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 ∆ήλωσης
Μερικής Συµµόρφωσης

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος:
α) Για την ανανέωση του ονόµατος χώρου για τουλάχιστον 5 έτη έπειτα από τη λήξη του
έργου
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 παρόχου φιλοξενίας, για τη φιλοξενία του ∆Τ στις υποδοµές του
παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας. Η συµφωνία επιπέδου εξυπηρέτησης (Service Level
Agreement) για τη φιλοξενία του ∆Τ στις υποδοµές του παρόχου 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 αποθήκευσης του ∆Τ: Ελάχιστο µέγεθος του αποθηκευτικού χώρου του
παρόχου φιλοξενίας που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την αποθήκευση των
σελίδων: 200 ΜΒ.
 Απαιτήσεις ασφάλειας του ∆Τ: τακτική λήψη (σε εβδοµαδιαία βάση) αντιγράφων
ασφάλειας (server backups) και εφαρµογή πολιτικών και µέτρων 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).
 Ο εξοπλισµός φιλοξενίας να είναι εγκατεστηµένος στην Ελλάδα.
 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 Αναθέτουσα Αρχή, την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο και την τήρηση των τεχνικών
προδιαγραφών συνδεσιµότητας µε το λογισµικό του παρόχου 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.

Τεχνική υποστήριξη
Ο Ανάδοχος οφείλει να ανταποκρίνεται εντός 48 ωρών, έως 15 φορές ετησίως έως την
31.10.2017, 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.

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.
• Αξιολόγηση της προσβασιµότητας όλων των ιστοσελίδων του ∆Τ και της ορθότητας της
σύνταξης HTML και της σωστής χρήσης των CSS, είτε µε χρήση των Online εργαλείων
αξιολόγησης του W3C5, είτε µε αξίωση συµµόρφωσης από το ελληνικό γραφείο του W3C του
Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Έρευνας (ITE). ∆ιόρθωση των αρχείων κώδικα (π.χ. HTML, PHP,
CSS) σε περίπτωση που η αξιολόγηση αποδεικνύει µη συµµόρφωση αυτών µε τις
προδιαγραφές προσβασιµότητας του W3C.
• ∆υνατότητα 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 φυλλοµετρητές (IE, Firefox, Safari, Google
Chrome). ∆υνατότητα δυναµικής ενηµέρωσης του περιεχοµένου και προσθαφαίρεσης
κατηγοριών - υποκατηγοριών του µενού.
• ∆υνατότητα εύκολης ανάρτησης, ενηµέρωσης ή διαγραφής περιεχοµένου(φωτογραφικού
υλικού, αρχείων πολυµέσων, αρχείων κειµένου, αρχείων πίνακα, κλπ) µέσω του συστήµατος
διαχείρισης.
• Ύπαρξη φόρµας ηλεκτρονικής επικοινωνίας.
• Χρήση ενιαίου χρώµατος για την παρουσίαση των συνδέσµων (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 συνδέσµων 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, 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). 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 µηχανών
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
Αναθέτουσα Αρχή.
• Χρήση κατάλληλου
επισκεψιµότητα του ∆Τ.

εργαλείου

για

την

εξαγωγή

στατιστικών

• Υποστήριξη ηµεροµηνίας τελευταίας ενηµέρωσης κάθε ιστοσελίδας.

στοιχείων

για

την

• 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.
• Ηµερολόγιο εκδηλώσεων που να παραπέµπει στη σχετική ανακοίνωση της εκδήλωσης στην
ιστοσελίδα των ειδήσεων.
Ο Ανάδοχος θα εισηγηθεί στην Αναθέτουσα Αρχή τη δοµή και την εµφάνιση (layout) του ∆Τ
εντός δέκα εργάσιμων ημερών 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 τριάντα ημερών από τη λήψη των οδηγιών.
Η δοµή του ∆Τ πρέπει να σχεδιαστεί λαµβάνοντας υπόψη τις ειδικές απαιτήσεις του ΕΟΧ για
θέµατα επικοινωνίας και ειδικότερα για θέµατα σχεδιασµού ιστοσελίδων. Επίσης δύναται να
ακολουθεί τις σχετικές οδηγίες για τη ∆οµή και Περιεχόµενο ∆ηµόσιων ∆ιαδικτυακών Τόπων
από το ''Πλαίσιο Πιστοποίησης ∆ηµόσιων ∆ιαδικτυακών 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). Σαν ενδεικτική δοµή του ∆Τ,
δίνονται τα παρακάτω:
www.eeagrants.com και www.eeagrants.es

Επιθυμητή ηµεροµηνία παράδοσης και θέσης σε λειτουργία: 1,5 µήνας από την υπογραφή της
Σύµβασης.

