
    

 
ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΑΡ. ΠΡΩΤ. 14574/06.05.2013 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -  Δευτέρα, 06.05.2013 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ» με ακρωνύμιο : 
«ΑΓΡΟΤΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ»,  

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ :  «ΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟΣ – Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ» 

 
Δημιουργία Δικτύου Επιχειρήσεων στη Λέσβο στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης ΑΓΡΟΤΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, 
ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013, (Παραδοτέο 5.1.6- Δημιουργία Δικτύου Επιχειρήσεων) 

 
Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου, [ΕΤΑΛ Α.Ε.], η οποία αποτελεί Εταίρο του έργου «Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ, "ΚΥΠΡΟΣ-ΚΡΗΤΗ-ΛΕΣΒΟΣ"» με ακρωνύμιο : 
«ΑΓΡΟΤΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ», το οποίο είναι ενταγμένο στο ‘’Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα- 
Κύπρος 2007-2013" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από 
εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 20%", σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής 
Επιλογής Πράξεων της 08.04.2011, με την από  15/06/2011 και με αριθμ. K1_1_08  Σύμβαση 
Χρηματοδότησης μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής και της Αναπτυξιακής Εταιρείας Επαρχίας Λάρνακας 
ΛΤΔ - ΑΝΕΤΕΛ (Επικεφαλής Εταίρος) και της από 14/06/2011 Συμφωνία Εταιρικής Συνεργασίας και την 
εγκεκριμένη Αίτηση υποβολής πρότασης έργου, θα ενισχύσει στο Δήμο Λέσβου τη λειτουργία ενός 
δικτύου επιχειρηματικότητας (Φορέας Μολύβου) στο τομέα του τουρισμού της υπαίθρου, των προϊόντων 
του και των υπηρεσιών προκειμένου να λειτουργήσει με στόχο την υποστήριξη της δυναμικής της παροχής 
ολοκληρωμένου αγροτουριστικού προϊόντος για την περιοχή και το συνδυασμό του με τα τοπικά προϊόντα 
και υπηρεσίες.  

Το δίκτυο, θα στελεχωθεί με ένα άτομο, υπό την ευθύνη του κάθε εταίρου που θα καλύψει τις ανάγκες 
του Δικτύου, με διαδικασίες που προβλέπονται από τον εταίρο. Το άτομο αυτό θα μεριμνήσει για την 
εφαρμογή των Κοινών Κανόνων Λειτουργίας και την εφαρμογή των προβλέψεων του Εγχειριδίου 
Ταυτότητας των μελών. Θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις ενημέρωσης των υφισταμένων μελών αλλά 
και των νέων μελών του Δικτύου με στόχο την προώθηση της συμμετοχής των επιχειρήσεων-μελών στο 
Δίκτυο. 

Θα προωθήσει την ενίσχυση της συνεργασίας των επιχειρήσεων σε επίπεδο περιοχής παρέμβασης του 
Έργου, θα αναλάβει τη διευθέτηση της αποτελεσματικής εφαρμογής του εγχειριδίου ταυτότητας της 
περιοχής στις δραστηριότητες των μελών του αλλά και στην εν γένει συγκρότηση και καλύτερη οργάνωσή 
του. 

Θα εκτελεσθούν κοινές δράσεις επικοινωνίας και ανταλλαγής τεχνογνωσίας με αντίστοιχες προσπάθειες 
δικτύωσης της Κρήτης σε συνεργασία με τον εταίρο Αναπτυξιακή Ηρακλείου. 

Οι επιχειρηματικές ανταλλαγές θα δώσουν ώθηση στη δικτύωση των επιχειρήσεων της υπαίθρου, τομέας 
στον οποίο υστερούν η Επαρχία Λάρνακας και ο Δήμος Λέσβου, ενώ υπάρχει μεγάλη εμπειρία και 
τεχνογνωσία στο Νομό Ηρακλείου. Οι υστερούσες στο συγκεκριμένο τομέα περιοχές θα επωφεληθούν 
από τις εμπειρίες και γνώσεις των δικτύων στο Νομό Ηρακλείου και θα κληθούν να εφαρμόσουν 
πρακτικές που έφεραν θετικά αποτελέσματα σε επιχειρήσεις της υπαίθρου στο Νομό Ηρακλείου. 

 

Ακολουθεί ανάλυση παραδοτέου: 

 

 



Α/Α 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 

5.1.6 Ενίσχυση Δικτύου Επιχειρήσεων στη Λέσβο 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 

Προϋπολογισμός 

ΔΡΑΣΕΙΣ Περιγραφή Δαπάνης 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

5.1.6-1 ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 10.000 

5.1.6-2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Σ  1.650 

5.1.6-3 ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 5.000 

5.1.6-4 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 4.000 

5.1.6-5 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 9.600 

5.1.6  Ενίσχυση Δικτύου Επιχειρήσεων στη Λέσβο. 30.250 
 

Διαγωνισμός Αυτεπιστασία 

Χρονοδιάγραμμα 
Ημερομηνία. Ολοκλήρωσης διοικητικών ενεργειών δημοσίευσης: Δ/Ε 
Ημερομηνία Συμβασιοποίησης: 30/06/2013 
Ημερομηνία Παράδοσης: 14/11/2013 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν διευκρινίσεις και να προμηθεύονται τη σχετική αίτηση και λοιπά 
στοιχεία της παρούσας Ανακοίνωσης από τα γραφεία της Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε., [ΕΤΑΛ 
Α.Ε.], Διεύθυνση, Ερμού 4, 81100, Μυτιλήνη, Λέσβος και τη σχετική ιστοσελίδα  www.etal-sa.gr  

* Για το κάθε είδος (5.1.6-1 έως 5.1.6-5) διατίθενται αναλυτικές προδιαγραφές στα γραφεία της ΕΤΑΛ  Α.Ε. 

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων εγγραφής - προσφορών: Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν 
μπορούν να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση και βιογραφικό και να τα αποστείλουν με e-mail στη 
διεύθυνση kkouloudi@etal-sa.gr, smalapasxa@etal-sa.gr, ή/και inquiries@etal-sa.gr,  με fax στο 22510-
29400, 29577 ή να τα καταθέσουν  στα γραφεία της Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε., [ΕΤΑΛ Α.Ε.], 
Διεύθυνση, Ερμού 4, 81100, Μυτιλήνη, Λέσβος, από την Παρασκευή 24.05.2013 έως και την Πέμπτη 
13.06.2013 και ώρα 14:00.    

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου, ΕΤΑΛ Α.Ε., στο 
τηλέφωνο 22510 29400, 22510 29577 (και φαχ), Υπεύθυνη δράσης Καλλιόπη Κουλουδή, και Σοφία 
Μαλαπάσχα. 

 

 
Για την ΕΤΑΛ Α.Ε. 

Αναστάσιος Μ. Περιμένης 

Υπεύθυνος Έργου 

http://www.etal-sa.gr/
mailto:kkouloudi@etal-sa.gr
mailto:smalapasxa@etal-sa.gr
mailto:inquiries@etal-sa.gr


 
5.1.6-1 ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Το Δίκτυο περιλαμβάνει επιχειρήσεις τουρισμού, εστίασης και συναφών επαγγελμάτων και άλλων 
δραστηριοτήτων, καταστήματα, αγροτουριστικούς συνεταιρισμούς, συνεταιρισμούς τοπικών προϊόντων, 
νομικά και φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον νομό της Λέσβου και εφόσον τηρούν 
συγκεκριμένους όρους  και εφαρμόζουν τους Κοινούς Κανόνες Λειτουργίας του Δικτύου.  

Το Δίκτυο θα στελεχωθεί από ένα άτομο, το οποίο θα είναι υπεύθυνο για τα παρακάτω : 

Α. Την εφαρμογή των Κανόνων Λειτουργίας του Δικτύου βάση καταστατικού. 

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις καλούνται να αιτηθούν  τη συμμετοχή τους στο Δίκτυο. Θα ενημερωθούν 
για την οργάνωση Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας που αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας των τοπικών 
προϊόντων και στον επαναπροσδιορισμό, την ανανέωση και τη θέσπιση νέων προδιαγραφών ποιότητας σε 
όλους τους τομείς των τουριστικών υπηρεσιών. Στις επιχειρήσεις των μελών του Δικτύου θα απονέμεται 
Σήμα Πιστοποίησης για την τήρηση των παραπάνω κανόνων και προδιαγραφών.    

Β. Την εφαρμογή των κανόνων του Εγχειριδίου Ταυτότητας. 

Θα καθοριστεί Σήμα (λογότυπο trade mark) για την προβολή του Δικτύου και της περιοχής (Λέσβος) στην 
τουριστική αγορά, Σήματα Κάθετων Αγορών και Εγχειρίδιο Ταυτότητας. Τα μέλη θα ενημερωθούν για την 
εφαρμογή και τη χρήση των σημάτων και του εγχειριδίου ταυτότητας, καθώς και για την ανάπτυξη των 
κάθετων αγορών (περιπατητικός, ποδηλατικός, γιόγκα, γαστρονομία, κ.λπ.). Τα μέλη θα ελέγχονται για τη 
σωστή και αποτελεσματική χρήση των παραπάνω σε κάθε δραστηριότητα για την προβολή των 
επιχειρήσεών τους (διαφήμιση, χρήση σήματος στην ιστοσελίδα τους, κ.α.).  

Γ. Την προώθηση της συμμετοχής των επιχειρήσεων στο Δίκτυο. 

Θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις εμψύχωσης και ενημέρωσης των υφιστάμενων αλλά και των νέων 
μελών, για την προώθηση και την ενίσχυση συνεργασίας  των επιχειρήσεων στο Δίκτυο. 

Δ. Την εποπτεία και οργάνωση κοινών εκδηλώσεων. 

Θα πραγματοποιηθούν κοινές δράσεις μεταξύ των μελών του Δικτύου, στο πλαίσιο των οποίων θα 
διακινηθούν ερωτηματολόγια και θα γίνουν θεματικές συζητήσεις για την ανάπτυξη του Δικτύου, την 
προώθηση και προβολή του Σήματος με στόχο την ευρύτατη αναγνωρισιμότητα και γρήγορη καθιέρωσή 
του στην τουριστική αγορά, την υλοποίηση προγραμμάτων και συνεργασιών που σχετίζονται με την 
τουριστική ανάπτυξη των επιχειρήσεων των μελών, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων 
κατάρτισης σύμφωνα με τις ανάγκες των επιχειρήσεων. Θα υπάρχει διαρκής ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού για θέματα που σχετίζονται με τη βελτίωση της ποιότητας των 
υπηρεσιών του τόπου αλλά και για θέματα που σχετίζονται με την προστασία της πολιτιστικής 
κληρονομιάς και του περιβάλλοντος. Παράλληλα, θα οργανωθούν δράσεις με σκοπό τη διασύνδεση και 
την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας των επιχειρήσεων της περιοχής μας με ανάλογες επιχειρήσεις 
της Κρήτης.  

Ε. Τη συγκρότηση και οργάνωση του Δικτύου. 

Τα μέλη θα κληθούν να συμπληρώσουν αιτήσεις για τη συμμετοχή τους στο Δίκτυο και θα καταγραφούν 
και κατανεμηθούν ανά επαγγελματικό κλάδο. Θα δημιουργηθούν ομάδες εργασίας μεταξύ των μελών, με 
στόχο την προώθηση θεμάτων ειδικού ενδιαφέροντος (πολιτισμός, περιβάλλον, προβολή και διαφήμιση, 
κ.α.). Θα καθοριστεί σύστημα αξιολόγησης και ελέγχου τήρησης των Κοινών Κανόνων του Δικτύου, καθώς 
και των προδιαγραφών ποιότητας των επιχειρήσεων που εντάσσονται ή θέλουν να ενταχθούν στο Δίκτυο.   

 



 
5.1.6-2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  - ΈΓΧΡΩΜΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ (2 ΟΨΕΩΝ). 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Ο εκτυπωτής καρτών PVC 2 όψεων θα πρέπει να δίνει την δυνατότητα να εκτυπώνονται έγχρωμα αλλά και 

μονόχρωμα θέματα σε πλαστικές κάρτες μεγέθους πιστωτικών καρτών. 

Θα εκτυπώνονται λογότυπα, εικόνες, φωτογραφίες και κείμενα υψηλής ανάλυσης και QR CODES. Θα 

πρέπει να έχει δυνατότητα να προσωποποιεί και κωδικοποιεί μαγνητικές καθώς και έξυπνες κάρτες 

(επαφής και επαγωγικές)και να ανταποκρίνεται αξιόπιστα σε αρκετά μεγάλο όγκο εκτυπώσεων.  

Η μνήμη πρέπει να είναι επαρκής και τουλάχιστον 16Mb για να διασφαλίζεται η ταχύτερη απορρόφηση 

των δεδομένων από τον υπολογιστή. Εκτός από την USB θύρα, να υπάρχει και σύνδεση Ethernet 10/100 ή 

1000 Mbps (εκτυπωτής Δικτύου. 

Ο Εκτυπωτής θα πρέπει να είναι κατάλληλος για κάθε είδους εφαρμογές πλαστικών καρτών όπως: κάρτες 

μελών, κάρτες εισόδου, κάρτες loyalty (επιβράβευσης πελατών), δωροκάρτες κλπ. Όσον αφορά το 

λογισμικό θα πρέπει να έχει συμβατότητα με τουλάχιστον windows 7 GR/EN. 

Επίσης θα πρέπει να περιλαμβάνει εύχρηστες εφαρμογές για τον σχεδιασμό και την προσωποποίηση 

πλαστικών καρτών καθώς και drivers για τα λειτουργικά συστήματα Windows (2000, XP, Vista), Mac OS X 

και Linux. 

Εγγύηση, Προδιαγραφές, Εκπαίδευση 

Κατά την υποβολή προσφοράς θα πρέπει να αναφέρεται ρητά χρόνος εγγύησης, προδιαγραφές και κόστος 

αναλωσίμων κατά την ημερομηνία προσφοράς όπως χρόνο παράδοσης. 

Θα πρέπει να καταγράφεται στην προσφορά διαδικασία εκπαίδευσης χρηστών (τουλάχιστον 4, δύο στο 

Μόλυβο, 2 στη Μυτιλήνη).

 



 
5.1.6-3 ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Η πρόταση για την έκδοση των εντύπων θα πρέπει να σχεδιαστεί ώστε πρωταρχικά να επιτρέπει τη 

σύνθεσή τους κατά περίπτωση (on demand) σε ένα σύνολο το οποίο ανταποκρίνεται επακριβώς στην κάθε 

περίσταση ώστε και το μήνυμα να είναι το σωστό / ζητούμενο επικοινωνιακά σε σχέση με το στοχευόμενο 

κοινό αλλά και το κόστος να περιορίζεται ακριβώς σ’ αυτό που πρέπει χωρίς σπατάλη.    

Το σύστημα θα πρέπει να υιοθετήσει όλες τις σχετικές παραμέτρους της προτεινόμενης ταυτότητας του 

Δικτύου και των μελών του στη περιοχή παρέμβασης και να «δένει» εικαστικά με την εφαρμογή της 

ιστοσελίδας του δικτύου καθώς και με το σύστημα αλληλογραφίας όπως αυτό προβλέπεται από τις 

διαδικασίες του Δικτύου.    

Στις εκδόσεις προβλέπονται δύο βασικά χαρακτηριστικά σε σχέση με τη φυσιογνωμία και τον χαρακτήρα 

της περιοχής παρέμβασης και των δραστηριοτήτων του Δικτύου και των μελών του. 

1) Κυρίως προωθητικό έντυπο, 12-σέλιδο σε χαρτί επιχρυσωμένο  silk ή matte, CMYK εκτύπωση δύο 

όψεων και spot UV πιθανά σε 3 εκδοχές δύο γλωσσών το καθένα. Το έντυπο αυτό θα προωθεί τη συνολική 

τοποθέτηση και value proposition του τόπου.   

2) Ένθετα, ένα για κάθε επιλεγμένη κάθετη αγορά, πιθανά 6-8 ειδικές αγορές, σε χαρτί επιχρυσωμένο silk 

ή matte, CMYK εκτύπωση δύο όψεων πιθανά σε 3 εκδοχές δύο γλωσσών το καθένα. 

Προδιαγραφές-Χρόνος Παράδοσης 

Λόγω ειδικών προθεσμιών υλοποίησης του προγράμματος χρηματοδότησης, κατά την υποβολή 

προσφοράς θα πρέπει να αναφέρονται ρητά χρόνος παράδοσης ο οποίος δεν μπορεί να ξεπερνά την 

30.10.2013, εκτός εάν αποφασίσει διαφορετικά η ΕΤΑΛ Α.Ε. εγγύησης,  

Επίσης θα αναφέρονται και σχετικές προδιαγραφές και πλήθος των εντύπων. 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός, έως 5.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.  

 

 



 
5.1.6-4 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Το αντικείμενο  αφορά στην οργάνωση, σχεδιασμό, προγραμματισμό/κατασκευή και τελική υλοποίηση (μέσω 

ενός τρίτου, ανεξάρτητου φορέα/host, στην αξιολόγηση και επιλογή του οποίου θα συμμετέχει ο παρόν 

προμηθευτής) ενός νέου ολοκληρωμένου ιστότοπου δυναμικού περιεχομένου (που θα αντικαταστήσει τον 

υπάρχοντα), κάτω από το URL του visitmolyvos.gr και .com καθώς επίσης και κάτω από το THEOTHERAEGEAN.gr 

and .com. Ο προμηθευτής θα επιλέξει το κατάλληλο Content Management System (CMS - Σύστημα Διαχείρισης 

Περιεχομένου) και θα δημιουργήσει τις σχεδιαστικές παραμέτρους ούτως ώστε να επιτρέπει να επεκταθεί 

διαχρονικά ο ιστότοπος χωρίς επανασχεδιασμό και προγραμματισμό και να παράγει σελίδες φιλικές προς τις 

μηχανές αναζήτησης, χωρίς να απαιτεί περίπλοκες τεχνικές και παραμετροποίηση.  Το CMS θα πρέπει α) να 

χρησιμοποιεί ευρέως διαδεδομένες τεχνολογίες (PHP, SQL, HTML) ώστε να μην έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις στην 

παραμετροποίηση και εγκατάστασή του και να μπορεί εύκολα να φιλοξενηθεί σχεδόν από οποιοδήποτε server, 

β) να παράγει σελίδες φιλικές προς τις μηχανές αναζήτησης χωρίς να απαιτεί περίπλοκες τεχνικές και 

παραμετροποίηση, γ) να διαθέτει ένα καθαρό και απλό περιβάλλον διαχείρισης, να είναι εύχρηστο και να δίνει 

σε ανειδίκευτο προσωπικό του Φορέα (χωρίς γνώσεις HTML ή CSS) την ευελιξία να διαμορφώνουν, να 

προσθέτουν, να αφαιρούν, να αντικαθιστούν περιεχόμενο εύκολα και γρήγορα, ώστε να διατηρείται το 

περιεχόμενό του ενήμερο, πάντα εντός του πλαισίου που θα διαμορφωθεί για τον ιστότοπο.  Η ιστοσελίδα θα 

πρέπει α) να απευθύνεται και να καλύπτει τις ανάγκες τον επισκεπτών στους οποίους στοχεύει ο Φορέας, β) να 

αντικατοπτρίζει και να υποστηρίζει τις ενέργειες marketing και το brand του τόπου καθώς και να ακολουθεί τις 

απαιτήσεις που ορίζονται στο εγχειρίδιο ταυτότητας του brand, αλλά, συγχρόνως γ) να προσφέρει στα μέλη του 

Φορέα τις υπηρεσίες intranet που επιθυμούνται για ενδοεπικοινωνία με πρόσβαση σε αποκλειστικό χώρο 

εντός του ιστότοπου (με username / password τα οποία θα εκδίδει ο Φορέας στα μέλη του) καθώς και δ) να 

προσφέρει ένα σημείο της κεντρικής παρουσίασης, σύγκρισης και κρατήσεων για καταλύματα, ενοικιάσεις 

αυτοκινήτων και άλλες παρόμοιες υπηρεσίες που προσφέρονται από τα μέλη της ένωσης).  Σχετικά με το 

σημείο δ), ο ιστότοπος δεν θα ολοκληρώνει κρατήσεις / πωλήσεις των εν λόγω υπηρεσιών αλλά θα παραπέμπει 

μετά την επιλογή από τον επισκέπτη στον ιστότοπο του κατ’ επιλογήν προμηθευτή (θεωρείται δεδομένο ότι 

μέλη τα οποία θα συμμετάσχουν σε αυτήν την εφαρμογή θα υιοθετήσουν τις οποιεσδήποτε προϋποθέσεις που 

θα απαιτηθούν σχετικά με τους δικούς τους ιστότοπους και συστήματα κρατήσεων και ότι μέσω της 

πρόσβασης στο ανωτέρω αναφερόμενο intranet θα επωμιστούν τις οποιεσδήποτε ευθύνες για την ενημέρωση 

των στοιχείων που θα αφορούν την επιχείρησή τους). Επίσης, ο ιστότοπος θα προσφέρει τη δυνατότητα στον 

Φορέα και σε συνεισφέροντες αρθρογράφους να συνεισφέρουν κείμενα και να διατηρούν blogs στον ιστότοπο 

καθώς και να υποστηρίζει twitter streams, RSS feeds, και Facebook friends lists. Ο Φορέας θα είναι υπεύθυνος 

για την παροχή του απαραίτητου περιεχομένου σε οποιαδήποτε μορφή αυτό απαιτείται (video, audio, photos, 

documents, κείμενα, κ.λπ.) καθώς και για τη συντήρηση του ιστότοπου.  Θα πρέπει να φαίνεται σχετικά, σε 

εμφανές σημείο η ταυτότητα χρηματοδότησης του ιστοτόπου. 

Προδιαγραφές-Χρόνος Παράδοσης 

Λόγω ειδικών προθεσμιών υλοποίησης του προγράμματος χρηματοδότησης, κατά την υποβολή προσφοράς θα 

πρέπει να αναφέρονται ρητά χρόνος παράδοσης ο οποίος δεν μπορεί να ξεπερνά την 30.10.2013, εκτός εάν 

αποφασίσει διαφορετικά η ΕΤΑΛ Α.Ε. Επίσης θα αναφέρονται και σχετικές τεχνικές  προδιαγραφές του 

ιστοτόπου. Ενδεικτικός προϋπολογισμός, έως 4.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.  

 



 

5.1.6-5 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Παραδοτέο της ενέργειας  είναι η ανάπτυξη και σχεδιασμός του brand name και ενός λεπτομερούς 

εγχειριδίου για τη διαχείριση της ταυτότητας του τόπου και όλων των συνοδευτικών σημάτων 

(λογότυπο/α, tag line, κ.λπ.), όσον αφορά τη δραστηριότητα το Δικτύου και των μελών του.   

Το εγχειρίδιο ταυτότητας αποσκοπεί: α) στον καθορισμό και τοποθέτηση του τόπου σε Διακριτό 

Τουριστικό Προορισμό, β) στην ενίσχυση της ευρύτερης τουριστικής ταυτότητας του τόπου με τα στοιχεία 

της παράδοσης και αυθεντικότητας και την ανάδειξή τους σε κυρίαρχα συστατικά στοιχεία των 

εξειδικευμένων προϊόντων του τόπου, και γ) στην ανάδειξη της ιδιαιτερότητας του τόπου σχετικά με 

ορισμένες κάθετες αγορές, ώστε ο τόπος να εξασφαλίσει διαφοροποίηση και ανταγωνιστικότητα. Το 

εγχειρίδιο θα καθοδηγήσει την εφαρμογή των λογοτύπων, σημάτων και άλλων στοιχείων της ταυτότητας 

ως προς την εφαρμογή τους σε έντυπα, σε αλληλογραφία, σε διαφήμιση και στην ιστοσελίδα του τόπου, 

καθώς και στη χρήση τους από άλλους εταίρους του δικτύου του Φορέα, πολλαπλασιάζοντας έτσι την 

προβολή και τον αντίκτυπο του brand στην αγορά. 

Το εγχειρίδιο αποτελεί παραδοτέο μετά την ολοκλήρωσή του και την αποδοχή – έγκρισή του από το Δ.Σ. 

του Δικτύου – Φορέα και στη σχετική έκδοση πρωτοκόλλου παραλαβής. 

Το εγχειρίδιο θα παραδοθεί σε 10 αντίτυπα και θα φέρει τη σχετική σήμανση του έργου. 

Θα πρέπει κατά τη διάρκεια υλοποίησης (έναρξη-μέσον-λήξη), να διασφαλισθεί με σχετικές συναντήσεις ή 

συσκέψεις, η  ανταλλαγή αλληλογραφίας, η συν-αντίληψη του απαιτούμενου παραδοτέου από τον 

ανάδοχο σε συνεργασία με το Δίκτυο Επιχειρήσεων - Φορέα Μολύβου. 

Προδιαγραφές-Χρόνος Παράδοσης 

Λόγω ειδικών προθεσμιών υλοποίησης του προγράμματος χρηματοδότησης, κατά την υποβολή 

προσφοράς θα πρέπει να αναφέρονται ρητά χρόνος παράδοσης ο οποίος δεν μπορεί να ξεπερνά την 

30.10.2013, εκτός εάν αποφασίσει διαφορετικά η ΕΤΑΛ Α.Ε.  

Επίσης θα αναφέρονται και σχετικές προδιαγραφές και πλήθος των εντύπων. 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός, έως 9.600 ευρώ πλέον ΦΠΑ.  

 
 

 

 


