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ΣΔΥΝΙΚΗΔΚΘΔΗ 
 

1. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑΚΑΙΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΣΗΎΜΒΑΗ 

Ο Διμοσ ιντικισ , ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ INTERREGIPA CBCGreece – RepublicofNorthMacedonia 

2014-2020, ςυμμετζχει ςτθν υλοποίθςθ του ζργου PromotetourismandCulturethroughthewater με 

ακρωνφμιοToCulter. 

Σο ζργο εντάςςεται ςτον Α.Π.1, Ε.. 1.3 με ςυνολικό προχπολογιςμό 846.833,70€ €, ενϊ ο αναλογοφν 

προχπολογιςμόσ του   Διμου ιντικισ ανζρχεται ςτα 112.337,00€. 

Tο εταιρικό ςχιμα αποτελείται από τουσ: 

- Επικεφαλισ Εταίροσ: Περιφερειακό Σαμείο Ανάπτυξθσ Κεντρικισ Μακεδονίασ  

- PB2: Οργανιςμόσ Πολιτιςμοφ, Ακλθτιςμοφ και Περιβάλλοντοσ Διμου Βόλβθσ  

- PB3: Διμοσ ιντικισ 

- PB4: Κζντρο Δια Βίου Μάκθςθσ Επιπζδου ΙΙ Περιφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ, Περιφερειακισ 

Ενότθτασ ερρϊν  

- PB5: ΔιμοσStrumica 

- PB6: ΔιμοσStruga 

Σο προτεινόμενο ζργο ζχει ωσ άμεςο ςτόχο τθ δθμιουργία μιασ κοινισ τουριςτικισ ταυτότθτασ με βάςθ τισ 

διαδρομζσ του νεροφ, με ςκοπό τθ βελτίωςθ του διαςυνοριακοφ τουριςτικοφ προϊόντοσ και υπθρεςιϊν 

και τθν ενίςχυςθ τουριςτικισ ροισ ςτθν περιοχι. 

Η περιοχι υλοποίθςθσ του ζργου με τίτλο   PromotetourismandCulturethroughthewaterκαι 

ακρωνφμιοToCulterπου υλοποιείται ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ INTERREGIPA CBCGreece – 

RepublicofNorthMacedonia 2014-2020,παρουςιάηει ανταγωνιςτικά πλεονεκτιματα όπωσ είναι θ πλοφςια 

πολιτιςτικι κλθρονομιά, θ φυςικι ομορφιά και θ γεωγραφικι ποικιλία. 

Άμεςοσ ςτόχοσ του ζργου είναι θ δθμιουργία μιασ κοινισ τουριςτικισ ταυτότθτασ που κα βαςίηεται ςτο 

υδάτινο ςτοιχείο και κα εξειδικεφεται ςφμφωνα με τθν ταυτότθτα τθσ κάκε περιοχισ  μζςω μια 

καινοτόμου πλατφόρμασ και μζςω δραςτθριοτιτων δικτφωςθσ που ςτόχο κα ζχουν τθν ανάπτυξθ 

πακζτων προϊκθςθσ που κα αναδεικνφουν τον τουριςμό και τισ τουριςτικζσ υπθρεςίεσ ςτθν 

διαςυνοριακι περιοχι. 

Οι δραςτθριότθτεσ που κα υλοποιθκοφν αναμζνεται να επθρεάςουν τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των 

υπθρεςιϊν, τθ δθμιουργία δικτφων και εταιρικϊν ςχζςεων μεταξφ τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ και των 

τοπικϊν φορζων που κα αποςκοποφν ςτθν προϊκθςθ κοινϊν τουριςτικϊν τόπων, τθ διατιρθςθ τθσ 

φυςικισ κλθρονομιάσ, τθν ενκάρρυνςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ  και τον ανταγωνιςμό ςτον τουριςμό και 

άλλουσ ςχετικοφσ τομείσ, τθν προϊκθςθ κοινϊν τουριςτικϊν προςφορϊν κακϊσ και τθν προϊκθςθ τθσ 

εικόνασ τθσ περιοχισ ςε πικανοφσ επενδυτζσ και επιςκζπτεσ. 

Άμεςεσ ομάδεσ – ςτόχοι (targetgroups) για τα αποτελζςματα του ζργου είναι οι ακόλουκεσ: 
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 Σοπικόσ πλθκυςμόσ 

 Σουρίςτεσ / Επιςκζπτεσ 

 Σοπικζσ επιχειριςεισ ςε τουριςτικοφσ και ςχετικοφσ τομείσ που ζχουν ςτόχο τθν  αφξθςθ του 

ειςοδιματόσ τουσ 

 Σοπικζσ / περιφερειακζσ αρχζσ που αςχολοφνται με τον αναπτυξιακό ςχεδιαςμό ςτον τομζα του 

τουριςμοφ 

 φλλογοιγια θλικιωμζνουσ και 

 Σαξιδιωτικά πρακτορεία 

Σο ζργο δομείται ςε πζντε (5) Πακζτα Εργαςίασ ωσ ακολοφκωσ: 

Πακζτο Εργαςίασ 1: Διαχείριςθ και ςυντονιςμόσ 

Πακζτο Εργαςίασ 2: Επικοινωνία και διάχυςθ  

Πακζτο Εργαςίασ 3: Βελτίωςθ διαςυνοριακοφ τουριςτικοφ προϊόντοσ  

Πακζτο Εργαςίασ 4: Δραςτθριότθτεσ εκτόσ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ του προγράμματοσ 

Πακζτο Εργαςίασ 5: Δράςεισ δικτφωςθσ και κεφαλαιοποίθςθσ  

Ο Διμοσ ιντικισ υλοποιεί παραδοτζα τα οποία εντάςςονται ςτα Πακζτα Εργαςίασ 1,2,3 & 5.   

2. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΣΩΝ ΠΑΡΑΓΟΣΔΩΝ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Η εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των60.045,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24 % 

(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΠΑ:48.423,39 €  ΦΠΑ : 11.621,61€ ). 

Ο ςυνοπτικόσ διαγωνιςμόσ κα ζχει τίτλο: υνοπτικόσ διαγωνιςμόσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν ςυμβοφλου 

υλοποίθςθσ των παραδοτζων  2.3.1., 2.3.2 & 5.3.1 του ζργου με τίτλο 

PromotetourismandCulturethroughthewater και ακρωνφμιο ToCulter. 

Σα παραδοτζα κα πρζπει να ακολουκοφν τουσ κανόνεσ δθμοςιότθτασ που αναφζρονται ςτο 

Information&PublicityGuideτου Προγράμματοσ, διακζςιμο ςτο http://www.ipa-cbc-

programme.eu/gallery/Files/news/programme/12.09.2018/Information-%26-Publicity-

Guide_September2018.pdf 

Ο παρόν διαγωνιςμόσ αφορά ςτθν υλοποίθςθ των παρακάτω παραδοτζων ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 

60.045,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ 24%, για τα οποία ανακζτουςα αρχι είναι ο Διμοσ ιντικισ.  

Σα κακικοντα του αναδόχου αναλυτικά περιλαμβάνουν: 

ΣΙΣΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟΤ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΗ/ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

2.3.1 Καταςκευι ιςτοςελίδασ 

ζργου  

Σο παραδοτζο αφορά ςτθν καταςκευι ιςτοςελίδασ ζργου με τα παρακάτω 

χαρακτθριςτικά:  

 Ο διαδικτυακόσ τόποσ κα παρουςιάηει το ζργο και τισ δράςεισ του, τουσ 

εταίρουσ, τα παραδοτζα και όλο το υλικό που κα παραχκεί ςτα πλαίςια 

του ζργου.  

 Ο διαδικτυακόσ τόποσ κα ςυνδεκεί με τα sites των εταίρων  

http://www.ipa-cbc-programme.eu/gallery/Files/news/programme/12.09.2018/Information-%26-Publicity-Guide_September2018.pdf
http://www.ipa-cbc-programme.eu/gallery/Files/news/programme/12.09.2018/Information-%26-Publicity-Guide_September2018.pdf
http://www.ipa-cbc-programme.eu/gallery/Files/news/programme/12.09.2018/Information-%26-Publicity-Guide_September2018.pdf
http://www.ipa-cbc-programme.eu/gallery/Files/news/programme/12.09.2018/Information-%26-Publicity-Guide_September2018.pdf
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 Ο διαδικτυακόσ τόποσ κα βαςίηεται ςε ςφςτθμα διαχείριςθσ 

περιεχομζνου (CMS) ελεφκερου – ανοιχτοφ λογιςμικοφ (όπωσ είναι το 

wordpress, joomla κ.λπ.)  

 Τποςτιριξθ και διαχείριςθ χρθςτϊν του διαδικτυακοφ τόπου μζςω 

ειδικοφ WebBased περιβάλλοντοσ, με κακοριςμό δικαιωμάτων 

πρόςβαςθσ για διαχειριςτζσ και απλοφσ χριςτεσ.  

 Διαχείριςθ περιεχόμενου του διαδικτυακοφ τόπου μζςω WebBased 

ςυςτιματοσ διαχείριςθσ περιεχόμενου (CMS–

ContentManagementSystem).  

 Δυνατότθτεσ εφκολθσ προςκικθσ/ τροποποίθςθσ του περιεχομζνου 

ι/και τθσ δομισ από τουσ διαχειριςτζσ του διαδικτυακοφ τόπου.  

 Τποςτιριξθ δυνατοτιτων/ features παρόμοιων με εκείνα ενόσ οικείου 

ςε κάκε χριςτθ, επεξεργαςτι κειμζνου (π.χ. cut / copy&paste, 

textformatting κ.λπ.) –WYSIWYGeditor. Δυνατότθτα πλιρουσ 

ςυνεργαςίασ με το clipboard του client ςυςτιματοσ ϊςτε να είναι 

δυνατι θ ειςαγωγι εγγραφϊν (ι μζρουσ αυτϊν) από τισ εφαρμογζσ 

αυτοματιςμοφ γραφείου ςτο CMS ςφςτθμα μζςω copy-paste 

ενεργειϊν.  

 Βελτιςτοποίθςθ του διαδικτυακοφ τόπου ωσ προσ τισ μθχανζσ 

αναηιτθςθσ (SEO). 

 Τποςτιριξθ φόρμασ επικοινωνίασ (contactform), θ οποία κα 

εμφανίηεται ςε διακριτό ςθμείο τθσ αρχικισ ςελίδασ, ϊςτε να γίνεται 

άμεςα αντιλθπτι. Επίςθσ, θ φόρμα επικοινωνίασ κα ζχει ωσ παραλιπτθ 

και διαχειριςτι, εξουςιοδοτθμζνο χριςτθ, τον οποίο κα ορίςει θ 

Ανακζτουςα Αρχι.  

 Δυνατότθτα επζκταςθσ των λειτουργιϊν του διαδικτυακοφ τόπου με 

επεκτάςεισ (modules και plugins). Οι χρθςιμοποιοφμενεσ επεκτάςεισ κα 

πρζπει να είναι επίςθσ ελεφκερθσ χριςθσ λογιςμικοφ.  

 Κατά τθν καταςκευι, θ επιλογι των επεκτάςεων του διαδικτυακοφ 

τόπου κα πρζπει να γίνεται με προτεραιότθτα τθν αςφάλεια και τθ 

λειτουργικότθτα τθσ ιςτοςελίδασ. 

 Τποςτιριξθ τθσ παρουςίαςθσ πολυμεςικοφ υλικοφ ςε κάκε επιμζρουσ 

ςελίδα του διαδικτυακοφ τόπου (κείμενο, φωτογραφίεσ, Video, ιχο 

κλπ)  

 Αποφυγι οποιαςδιποτε τεχνολογίασ θ οποία κεωρείται ξεπεραςμζνθ 

όπωσ Flash.  

 Ο διαδικτυακόσ τόποσ κα πρζπει να περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ 

λειτουργίεσ – Δυνατότθτεσ:  

 Βιβλιοκικθ φωτογραφιϊν (Photo Gallery)  

 Δυνατότθτα παρουςίαςθσ live streaming video  

 Video Gallery  

 Αναηιτθςθ ςεόλοτο περιεχόμενο 

 Ο διαδικτυακόσ τόποσ κα πρζπει να είναι ςχεδιαςμζνοσ με τρόπο ϊςτε 

να είναι προςβάςιμοσ και εφκολα χρθςιμοποιιςιμοσ από μία πλθκϊρα 

ςυςκευϊν (pc, laptop, smartphone, tablets), κα πρζπει να ζχει δθλαδι 

responsive ςχεδιαςμό.  

 Σο περιεχόμενο κα είναι διακζςιμο ςε 2 γλϊςςεσ Ελλθνικά και Αγγλικά 

και κα παρζχεται θ δυνατότθτα ενεργοποίθςθσ επιπρόςκετων 

γλωςςϊν ςτον διαδικτυακό τόπο ςτο μζλλον.  

 Κατά τθν διάρκεια τθσ καταςκευισ του διαδικτυακοφ τόπου κα 
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παρζχεται θ δυνατότθτα για online παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ του.  

2.3.2  Δθμιουργία τουριςτικοφ λογοτφπου του ζργου toculter με βάςθ το "νερό" τθσ 

περιοχισ (ιαματικζσ πθγζσ, ποταμόσ τρυμόνασ, τμιμα τθσ λίμνθσ Κερκίνθσ) 

2.3.2  .Δθμιουργία φυλλαδίου (5 πτυχζσ, 50Χ70 εκ. Ανοιχτζσ, 23Χ12 εκ. Κλειςτζσ, 

βελοφδινο χαρτί) με το χάρτθ του Διμου από τθ μία πλευρά και 

περιγραφι των τουριςτικϊν πθγϊν από τθν άλλθ, ib Ελλθνικά και 

Αγγλικά). Θα διανεμθκοφν ςε ταξιδιωτικοφσ πράκτορεσ, εςτιατόρια, 

μουςεία, ξενοδοχεία κλπ 

2.3.2 Δθμιουργία 2 ενθμερωτικϊν φυλλαδίων για κάκε τουριςτικι πθγι 

(ιδθρόκαςτρο, Άγκιςτρο, Κερκίνθ, τρυμόνασ- βουνό), επομζνωσ 8 ςτο ςφνολο. 

Θα υπάρχουν 4 διαφορετικά φυλλάδια ςτα Ελλθνικά και 4 ςτα Αγγλικά που 

προορίηονται να χρθςιμοποιθκοφν από κοινοφ (μαηί με τον χάρτθ) ι / και 

ξεχωριςτά. 

 Διαςτάςεισ: 10Χ20, υνολικόσ αρικμόσ φυλλαδίων :20.000 (8 από 2500 

αντίτυπα ζκαςτο) ζγχρωμα, τετραχρωμίασ με βερνίκι και με χαρτί velvet 200 gr 

(ςχεδιαςμόσ και εκτφπωςθ) με το λογότυπο του ζργου, του προγράμματοσ και 

των εταίρων κακϊσ και άλλων ςτοιχείων ταυτότθτασ του ζργου. 

Θα τοποκετθκοφν ςε 1000 ςυγκεκριμζνεσ πλαςτικζσ κικεσ 12,5Χ23,5 εκ.) Θα 

διανεμθκοφν ςε ταξιδιωτικοφσ πράκτορεσ, εςτιατόρια, μουςεία, ξενοδοχεία κλπ. 

Σα ανωτζρω κα τοποκετθκοφν ςε 1000 πλαςτικζσ κικεσ (12,5X23,5 cm) 

2.3.2  Οδθγόσ για τισ "διαδρομζσ νεροφ" (Αγγλικά, Ελλθνικά). Διάςταςθ 16Χ23εκ, 

68 ςελίδεσ, τιράη  2000 τεμάχια. Ζγχρωμα, τετραχρωμίασ με βερνίκι και με 

χαρτί velvet 250 gr (ςχεδιαςμόσ και εκτφπωςθ) με το λογότυπο του ζργου, 

του προγράμματοσ και των εταίρων κακϊσ και άλλων ςτοιχείων 

ταυτότθτασ του ζργου. 

Οι "διαδρομζσ νεροφ" και τα ςυγκριτικά πλεονεκτιματά τουσ κα 

παρουςιαςτοφν.  

Ενδεικτικό περιεχόμενο:  

Η ροι του ποταμοφ τρυμόνα, διαςυνοριακά, και πωσ επθρεάηει και 

διαμορφϊνει: 

- Α) το οικολογικό ςτοιχείο τθσ περιοχισ 

- Β) τθν τουριςτικι βιομθχανία 

- Γ) τισ καλλιζργειεσ και τθν αγροδιατροφι 

Θα διανεμθκοφν ςε ταξιδιωτικοφσ πράκτορεσ, εςτιατόρια, μουςεία, 

ξενοδοχεία κλπ 

2.3.2  Δθμιουργία μόνιμων αυτοτελϊν banner (rollup) με τα υδάτινα ρεφματα. 

Διαςτάςεισ: 3 τεμάχια ςτα αγγλικά των 2 μ. X 0,8 cm και 2 τεμάχια ςτα ελλθνικά  

των 2 m. X 1,2 m. τόχοσ είναι θ δθμιουργία μόνιμου υλικοφ το οποίο κα 

χρθςιμοποιθκεί για εκκζςεισ και άλλεσ εκδθλϊςεισ 

2.3.2  Δθμιουργία ςελίδων κοινωνικϊν δικτφωςθσ (Facebook, Instagram και 

TripAdvisor). Διαχείριςθ και προϊκθςθ (μζςω google) αυτϊν των ςελίδων για 1 

ζτοσ. Θα υπάρχουν 2 δθμοςιεφςεισ/εβδομάδα με αναφορά ςτο ToCulter και ςτο 

τουριςτικό δυναμικό του Διμου ιντικισ (Λουτρά, Κερκίνθ, Θρθςκευτικό 

τουριςμό κλπ). Οι δθμοςιεφςεισ κα είναι πρωτότυπεσ, ςτα ελλθνικά και ςτα 

Αγγλικά και κα δίνεται λεπτομερζσ report ςτο διμο ιντικισ αναφορικά με τισ 

δθμοςιεφςεισ αυτζσ, τθν διείςδυςθ/απιχθςθ τουσ, το κοινό-ςτόχο 

κα.(1.200,00€ ζκαςτθ ςελίδα για ζνα ζτοσ με ανανζωςθ με δυο δθμοςιεφςεισ 

ανά εβδομάδα) 
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5.3.1  Ο υπεφκυνοσ του ζργου κα διοργανϊςει τρία τριιμερα  εκδθλϊςεων (famtrips) 

δράςεων ευαιςκθτοποίθςθσ και εκςτρατειϊν, για δθμοςιογράφουσ, 

ταξιδιωτικοφσ πράκτορεσ, φωτογράφουσ, bloggers του τουριςμοφ. Σα ταξίδια 

εξοικείωςθσ (famtrips) αποςκοποφν ςτθν παροχι πλθροφοριϊν ςτουσ 

ςυμμετζχοντεσ μζςω προςωπικισ εμπειρίασ.  

Σα ταξίδια αυτά κα ςχεδιαςτοφν λεπτομερϊσ από τον υποψιφιο ανάδοχο και 

κα παρουςιαςτοφν προσ ζγκριςθ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι.  

Αποδεικτικό τθσ πραγματοποίθςθσ των Famtrips κεωρείται το κατάλλθλο 

φωτογραφικό υλικό από τθν φιλοξενία των αποςτολϊν, θ ςυλλογι και 

επεξεργαςία των επιχειρθματικϊν καρτϊν (businesscards) των ςυμμετεχόντων 

ςτα Famtrips  και οι λίςτεσ ςυμμετεχόντων ανά θμζρα.   

Αρικμόσ ςυμμετεχόντων ςε κάκε εκδιλωςθ: 15+ 2 ςυνοδοί  

Η διοργάνωςθ ςυνίςταται ςτισ παρακάτω εργαςίεσ: 

 Διαμονι 15 ςυμμετεχόντων και δυο ςυνοδϊν ςε ξενοδοχείο/α τθσ περιοχισ 

(1
ο
famtripςτο ιδθρόκαςτρο, 2

ο
famtripςτο Άγκιςτρο, 3

ο
famtripςτθν Κερκίνθ) Χ 

3 famtrips  (με αποδεικτικό τθσ διαμονισ από το ξενοδοχείο) 

 Διατροφι  15 ςυμμετεχόντων και δυο ςυνοδϊν ςε καταςτιματα εςτίαςθσ τθσ 

περιοχισ Χ 3 famtrips 

 Μίςκωςθ ενόσ λεωφορείου για τρεισ θμζρεσ Χ 3 famtrips (ενδεικτικζσ 

διαδρομζσ ανά famtripΑεροδρόμιο Θεςςαλονίκθσ – ιδθρόκαςτρο, Άγκιςτρο, 

Κερκίνθ, Πορόια,Μακρυνίτςα, Πετρίτςι,  Οχυρά Ροφπελ, Ιςτίμπεθ, Ι.Η. Σιμίου 

Προδρόμου, ιδθρόκαςτρο – Αεροδρόμιο) 

 Περιιγθςθ ςτθ λίμνθ τθσ Κερκίνθσ, spa ςτισ ιαματικζσ πθγζσ ,ιππαςία ι 

ποδιλαςία: 15 ευρϊ X  15 ςυμμετζχοντεσ + 2 ςυνοδοί Χ 3 famtrips 

 Ατομικά αναμνθςτικά δϊρα (ι βιβλία με αναφορζσ ςτθν περιοχι, ι εικαςτικά 

ςχετιηόμενα με τθν περιοχι, ι κονκάρδεσ, ι καλάκια τοπικϊν παραδοςιακϊν 

προϊόντων, ι τοπικζσ ετικζτεσ κραςιϊν), 15 ςυμμετζχοντεσ  Χ 20  ευρϊ Χ 3 

φορζσ  

 .Διοργάνωςθ εργαςτθρίου με επιχειρθματίεσ τθσ περιοχισ:Μίςκωςθ χϊρου 

200€ Χ 3 φορζσ = 600,  Catering 30 άτομα Χ 8€ Χ 3 φορζσ = 720 , Προςκλιςεισ 

90 Χ 3€ Χ 3 φορζσ = 810 ,Φάκελοι με υλικό 5€ Χ 30 άτομα Χ 3 φορζσ = 450,  

Ειςθγθτζσ 3 άτομα Χ 100€ Χ 3  φορζσ = 900 ,Γραμματεία 1 άτομο Χ 60€ Χ 3 

φορζσ = 180. Σο κάκε εργαςτιριο κα αφορά: ςτθ ςυντεταγμζνθ παρουςίαςθ 

τθσ περιοχισ, ςτθν παρουςίαςθ τθσ ξενοδοχειακισ υποδομισ, των υποδομϊν 

εςτίαςθσ, των υπθρεςιϊν δραςτθριοτιτων αναψυχισ τθσ περιοχισ, ςτο 

πολιτιςτικό απόκεμα τθσ περιοχισ (υλικι και άυλθ πολιτιςτικι κλθρονομιά), 

ςτα μζτρα προβολισ και δθμοςιότθτασ που αναλαμβάνονται από το Διμο 

ιντικισ, κακϊσ και κάκε άλλθ αναγκαία πλθροφορία. Σα εργαςτιρια κα 

προθγοφνται των επιςκζψεων και των δραςτθριοτιτων που κα 

αναπτφςςονται ςτο πλαίςιο των famtrips και κα πραγματοποιοφνται τθν 

πρϊτθ θμζρα τθσ επίςκεψθσ. (1.220,00€ κόςτοσ για κάκε διοργάνωςθ) 

 υνζντευξθ τφπου θ οποία κα περιλαμβάνει αποςτολι πρόςκλθςθσ προσ τα 

ΜΜΕ τθσ περιοχισ, ενοικίαςθ αίκουςασ, διανομι φακζλων με υλικό για το 

ζργο toculter και τθν παρουςίαςθ των famtrips, λίςτα ςυμμετεχόντων, 

γραμματεία, ςφνταξθ ζκκεςθσ αναφοράσ .  

 Οργάνωςθ και ςυντονιςμόσ τριϊν  (3) famtrips με ευκφνθ του υπεφκυνου 

διοργάνωςθσ famtrips& εκδθλϊςεων. 
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  

Σο χρονοδιάγραμμα εκτζλεςθσ των επιμζρουσ παραδοτζων κα κακοριςτεί ςτθν ςχετικι ςφμβαςθ. ε κάκε 

περίπτωςθ δεν μπορεί να υπερβαίνει τθν καταλθκτικι θμερομθνία που είναι θ ζξι (6) μήνεσ από τθν 

υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 

Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ οφείλει να παραδϊςει τα παραδοτζα ςτθν ανακζτουςα αρχι προσ ζλεγχο, θ 

οποία κα ενθμερϊςει τον ανάδοχο για τυχόν αλλαγζσ μζςα ςτισ επόμενεσ 15 θμζρεσ από τθν παραλαβι, 

ενϊ ο ανάδοχοσ κα ζχει ςτθ διάκεςθ του 15 επιπλζον θμζρεσ ϊςτε να επιμελθκεί τισ τυχόν διορκϊςεισ και 

να ολοκλθρϊςει το παραδοτζο, εντόσ των χρονικϊν ορίων που τίκενται ςτον ανωτζρω πίνακα. 

Επιςθμαίνεται ότι ςε κάκε ςτοιχείο του οικονομικοφ αντικειμζνου πρζπει να αναγράφονται πλιρωσ τα 

ςτοιχεία του προγράμματοσ που αφορά (τίτλοσ ζργου, κωδικόσ ΟΠ, κωδικόσ προγράμματοσ, κλπ.)  

Ο ανάδοχοσ οφείλει να τθρεί τουσ κανόνεσ πλθροφόρθςθσ και δθμοςιότθτασ τθσ προγραμματικισ 

περιόδου 2014 -2020, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των κανονιςμϊν (ΕΕ) 1303/2013 (άρκρα 115-117 και 

Παράρτθμα ΧΙΙ) και 1304/2013 (άρκρο 20) ωσ εξισ, να ενςωματϊνει ςε κάκε ζγγραφο που εκδίδει ςχετικό 

με τθν παροφςα δράςθ τθν επικοινωνιακι ταυτότθτα του Ε.Π. που χρθματοδοτεί τθ δράςθ. Η 

επικοινωνιακι ταυτότθτα κα είναι ίδια με αυτιν που ζχει ενςωματωκεί ςτο εξϊφυλλο τθσ παροφςασ. Η 

παραπάνω ςιμανςθ κα πρζπει να εμφανίηεται υποχρεωτικά ςτα ζγραφα υλοποίθςθσ προκειμζνου να 

εκπλθροφνται οι όροι επιλεξιμότθτασ των ςυγχρθματοδοτοφμενων ενεργειϊν. Σα ονοματεπϊνυμα των 

ςυμμετεχόντων ςτθν παροφςα δράςθ δε δθμοςιοποιοφνται. Ο ανάδοχοσ οφείλει επίςθσ να εξαςφαλίςει 

ότι όςοι ςυμμετζχουν ςτθ δράςθ είναι ενιμεροι ότι ςυγχρθματοδοτείται από το ΕΣΠΑ  και εκνικοφσ 

πόρουσ.  

Επιςθμαίνεται ότι ςε κάκε ςτοιχείο πρζπει να αναγράφονται πλιρωσ τα ςτοιχεία του προγράμματοσ που 

αφοροφν ςτον τίτλο του ζργου, τον κωδικό ΟΠ και τον κωδικό του προγράμματοσ.  

3-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ-ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ  

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Η παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ και 

κατά 15% από Εκνικοφσ Πόρουσ μζςω του Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων. Σο αντικείμενο τθσ 

ςφμβαςθσ περιλαμβάνεται ςτθν πράξθ PromotetourismandCulturethroughthewater και ακρωνφμιο 

ToCulterθ οποία ζχει ενταχκεί ςτο InterregIPACBC ΕΛΛΑΔΑ – TheformerYugoslavRepublicofMacedonia 

2014-2020 με βάςθ τθν φμβαςθ Χρθματοδότθςθσ (SubsidyContract) Nο 022. 

Εκτιμϊμενθ αξία ςφμβαςθσ 60.045,00   € (ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ 24%).  
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ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ  ΕΙΔΟ ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 
Ε € (ΜΕ 

ΦΠΑ)  

ΠΟΟΣΗΣΕ ΤΝΟΛΟ 
Ε € ΜΕ 

ΦΠΑ 

2.3.1. Καταςκευι ιςτοςελίδασ  
Ιςτοςελίδα 4.000,00€ 1 4.000,00€ 

2.3.2 Δθμιουργία τουριςτικοφ λογοτφπου του ζργου 
toculter με βάςθ το "νερό" τθσ περιοχισ (ιαματικζσ 
πθγζσ, ποταμόσ τρυμόνασ, τμιμα τθσ λίμνθσ Κερκίνθσ) 

Λογότυπο 1.000,00€ 1 1.000,00€ 

2.3.2.Δθμιουργία φυλλαδίου (5 πτυχζσ, 50Χ70 εκ. 
Ανοιχτζσ, 23Χ12 εκ. Κλειςτζσ, βελοφδινο χαρτί) με το 
χάρτθ του Διμου από τθ μία πλευρά και περιγραφι των 
τουριςτικϊν πθγϊν από τθν άλλθ, ib Ελλθνικά και 
Αγγλικά). Θα διανεμθκοφν ςε ταξιδιωτικοφσ πράκτορεσ, 
εςτιατόρια, μουςεία, ξενοδοχεία κλπ 

φυλλάδιο 0,60€ 10000 6.000,00€ 

2.3.2. Δθμιουργία 2 ενθμερωτικϊν φυλλαδίων για κάκε 
τουριςτικι πθγι (ιδθρόκαςτρο, Άγκιςτρο, Κερκίνθ, 
τρυμόνασ- βουνό), επομζνωσ 8 ςτο ςφνολο. Θα 
υπάρχουν 4 διαφορετικά φυλλάδια ςτα Ελλθνικά και 4 
ςτα Αγγλικά που προορίηονται να χρθςιμοποιθκοφν από 
κοινοφ (μαηί με τον χάρτθ) ι / και ξεχωριςτά. 
 Διαςτάςεισ: 10Χ20, υνολικόσ αρικμόσ φυλλαδίων 
:20.000 (8 από 2500 αντίτυπα ζκαςτο) ζγχρωμα, 
τετραχρωμίασ με βερνίκι και με χαρτί velvet 200 gr 
(ςχεδιαςμόσ και εκτφπωςθ) με το λογότυπο του ζργου, 
του προγράμματοσ και των εταίρων κακϊσ και άλλων 
ςτοιχείων ταυτότθτασ του ζργου. 
Θα τοποκετθκοφν ςε 1000 ςυγκεκριμζνεσ πλαςτικζσ 
κικεσ 12,5Χ23,5 εκ.) Θα διανεμθκοφν ςε ταξιδιωτικοφσ 
πράκτορεσ, εςτιατόρια, μουςεία, ξενοδοχεία κλπ. Σα 
ανωτζρω κα τοποκετθκοφν ςε 1000 πλαςτικζσ κικεσ 
(12,5X23,5 cm) 

φυλλάδιο 0,25€ 20000 5.000,00€ 

2.3.2.  1000 πλαςτικζσ κικεσ (12,5Χ23,5cm)για να 
τοποκετθκοφν τα ενθμερωτικά φυλλάδια  Θικθ 3,50€ 1000 3.500,00€ 

2.3.2 Οδθγόσ για τισ "διαδρομζσ νεροφ" (Αγγλικά, 
Ελλθνικά). Διάςταςθ 16Χ23εκ, 68 ςελίδεσ, τιράη  2000 
τεμάχια. Ζγχρωμα, τετραχρωμίασ με βερνίκι και με χαρτί 
velvet 250 gr (ςχεδιαςμόσ και εκτφπωςθ) με το 
λογότυπο του ζργου, του προγράμματοσ και των 
εταίρων κακϊσ και άλλων ςτοιχείων ταυτότθτασ του 
ζργου. 
Οι "διαδρομζσ νεροφ" και τα ςυγκριτικά πλεονεκτιματά 
τουσ κα παρουςιαςτοφν. 
Ενδεικτικό περιεχόμενο:  
Η ροι του ποταμοφ τρυμόνα, διαςυνοριακά, και πωσ 
επθρεάηει και διαμορφϊνει: 
- Α) το οικολογικό ςτοιχείο τθσ περιοχισ 
- Β) τθν τουριςτικι βιομθχανία 
- Γ) τισ καλλιζργειεσ και τθν αγροδιατροφι 
Θα διανεμθκοφν ςε ταξιδιωτικοφσ πράκτορεσ, 
εςτιατόρια, μουςεία, ξενοδοχεία κλπ 

Ζντυπο 6,00€ 2000 12.000,00€ 

2.3.2 Δθμιουργία μόνιμων αυτοτελϊν banner (rollup) με 
τα υδάτινα ρεφματα. Διαςτάςεισ: 3 τεμάχια ςτα αγγλικά 
των 2 μ. X 0,8 cm και 2 τεμάχια ςτα ελλθνικά  των 2 m. X 
1,2 m. τόχοσ είναι θ δθμιουργία μόνιμου υλικοφ το 
οποίο κα χρθςιμοποιθκεί για εκκζςεισ και άλλεσ 
εκδθλϊςεισ 

Banner 180,00€ 5 900,00€ 
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2.3.2 Δθμιουργία ςελίδων κοινωνικϊν δικτφωςθσ 
(Facebook, Instagram και TripAdvisor). Διαχείριςθ και 
προϊκθςθ (μζςω google) αυτϊν των ςελίδων για 1 ζτοσ.  
Θα υπάρχουν 2 δθμοςιεφςεισ/εβδομάδα με αναφορά 
ςτο ToCulter και ςτο τουριςτικό δυναμικό του Διμου 
ιντικισ (Λουτρά, Κερκίνθ, Θρθςκευτικό τουριςμό κλπ). 
Οι δθμοςιεφςεισ κα είναι πρωτότυπεσ, ςτα ελλθνικά και 
ςτα Αγγλικά και κα δίνεται λεπτομερζσ report ςτο διμο 
ιντικισ αναφορικά με τισ δθμοςιεφςεισ αυτζσ, τθν 
διείςδυςθ/απιχθςθ τουσ, το κοινό-ςτόχο κα. 
.(1.200,00€ ζκαςτθ ςελίδα για ζνα ζτοσ με ανανζωςθ με 
δυο δθμοςιεφςεισ ανά εβδομάδα) 

ελίδεσ ςε μζςα 
κοινωνικισ 
δικτφωςθσ 

3,00€ 1200 3.600,00€ 

5.3.1  Διαμονι 15 ςυμμετεχόντων και δυο ςυνοδϊν ςε 
ξενοδοχείο/α τθσ περιοχισ (1

ο
famtrip ςτο 

ιδθρόκαςτρο, 2
ο
famtrip ςτο Άγκιςτρο, 3

ο
famtrip ςτθν 

Κερκίνθ) Χ 3 famtrips  (με αποδεικτικό τθσ διαμονισ από 
το ξενοδοχείο) 

Διαμονι 50,00€ 102 5.100,00€ 

5.3.1 Διατροφι  15 ςυμμετεχόντων και δυο ςυνοδϊν (3 
γεφματα + 2 δείπνα) ςε καταςτιματα εςτίαςθσ τθσ 
περιοχισ Χ 3 famtrips.  

Γεφμα δείπνο 15,00€ 255 3.825,00€ 

5.3.1  Μίςκωςθ ενόσ λεωφορείου για τρεισ θμζρεσ Χ 3 
famtrips (ενδεικτικζσ διαδρομζσ ανά famtrip 
Αεροδρόμιο Θεςςαλονίκθσ – ιδθρόκαςτρο, Άγκιςτρο, 
Κερκίνθ, Πορόια, Πετρίτςι,  Οχυρά Ροφπελ, Ιςτίμπεθ, Ι.Η. 
Σιμίου Προδρόμου, ιδθρόκαςτρο – Αεροδρόμιο) για 3 
θμζρεσ X 300 ευρϊ/ θμζρα Χ 3 φορζσ  

Μετακινιςεισ 300,00€ 9 2.700,00€ 

5.3.1 Περιιγθςθ ςτθ λίμνθ τθσ Κερκίνθσ, spa ςτισ 
ιαματικζσ πθγζσ ,ιππαςία ι ποδιλαςία: 15 ευρϊ X  15 
ςυμμετζχοντεσ + 2 ςυνοδοί Χ 3 famtrips 

Δραςτθριότθτεσ 15,00€ 51 765,00€ 

5.3.1. Ατομικά αναμνθςτικά δϊρα (ι βιβλία με 
αναφορζσ ςτθν περιοχι, ι εικαςτικά ςχετιηόμενα με τθν 
περιοχι, ι κονκάρδεσ, ι καλάκια τοπικϊν 
παραδοςιακϊν προϊόντων, ι τοπικζσ ετικζτεσ κραςιϊν), 
15 ςυμμετζχοντεσ  Χ 20  ευρϊ Χ 3 φορζσ  

Δϊρο 20,00€ 45 900,00€ 

5.3.1.Αγγλόφωνοσ πιςτοποιθμζνοσ ξεναγόσ :300 ευρϊ / 
θμζρα 

Τπθρεςία 
ξεναγοφ/θμζρα 

300,00€ 9 2.700,00€ 

5.3.1.Διοργάνωςθ εργαςτθρίου με επιχειρθματίεσ τθσ 
περιοχισ:Μίςκωςθ χϊρου 200€ Χ 3 φορζσ = 600,  
Catering 30 άτομα Χ 8€ Χ 3 φορζσ = 720 , Προςκλιςεισ 
90 Χ 3€ Χ 3 φορζσ = 810 ,Φάκελοι με υλικό 5€ Χ 30 
άτομα Χ 3 φορζσ = 450,  Ειςθγθτζσ 3 άτομα Χ 100€ Χ 3  
φορζσ = 900 ,Γραμματεία 1 άτομο Χ 60€ Χ 3 φορζσ = 
180. Σο κάκε εργαςτιριο κα αφορά: ςτθ ςυντεταγμζνθ 
παρουςίαςθ τθσ περιοχισ, ςτθν παρουςίαςθ τθσ 
ξενοδοχειακισ υποδομισ, των υποδομϊν εςτίαςθσ, των 
υπθρεςιϊν δραςτθριοτιτων αναψυχισ τθσ περιοχισ, 
ςτο πολιτιςτικό απόκεμα τθσ περιοχισ (υλικι και άυλθ 
πολιτιςτικι κλθρονομιά), ςτα μζτρα προβολισ και 
δθμοςιότθτασ που αναλαμβάνονται από το Διμο 
ιντικισ, κακϊσ και κάκε άλλθ αναγκαία πλθροφορία. 
Σα εργαςτιρια κα προθγοφνται των επιςκζψεων και 
των δραςτθριοτιτων που κα αναπτφςςονται ςτο 
πλαίςιο των famtrips και κα πραγματοποιοφνται τθν 
πρϊτθ θμζρα τθσ επίςκεψθσ. (1.220,00€ κόςτοσ για 
κάκε διοργάνωςθ) 

Τπθρεςία 
διοργάνωςθσ 
εργαςτθρίου 

1.220,00€ 3 3.660,00€ 
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5.3.1.υνζντευξθ τφπου θ οποία κα περιλαμβάνει 
αποςτολι πρόςκλθςθσ προσ τα ΜΜΕ τθσ περιοχισ, 
ενοικίαςθ αίκουςασ, διανομι φακζλων με υλικό για το 
ζργο toculter και τθν παρουςίαςθ των famtrips, λίςτα 
ςυμμετεχόντων, γραμματεία, ςφνταξθ ζκκεςθσ 
αναφοράσ .  

Τπθρεςία 
διοργάνωςθσ 

265,00€ 3 795,00€ 

5.3.1.Οργάνωςθ – ςυντονιςμόσ υπό τθν ευκφνθ του 
υπευκφνου ζργου  

Τπθρεςίεσ 
ςυντονιςμοφ 

1200,00€ 3 3.600,00€ 

 

    ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 

60.045,00€ 

 

4. ΓΙΑΡΚΔΙΑΣΗΤΜΒΑΗ 
 

Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε ζξι (6) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ. 

5. ΣΔΥΝΙΚΗ –ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Οι υποψιφιοι ανάδοχοι,κατά τθ διάρκεια τθσ τελευταίασ τριετίασ (2017-2019) να ζχουν ολοκλθρϊςει 

επιτυχϊσ ωσ Κφριοι Ανάδοχοι τουλάχιςτον δζκα (10) ςυναφι ζργα,  εκ των οποίων πζντε (5) να είναι 

ςυγχρθματοδοτοφμενα από τα Διαρκρωτικά Σαμεία τθσ ΕΕ και τουλάχιςτον τρία (3) να αφοροφν ζργα 

διακρατικισ, διαςυνοριακισ και διαπεριφερειακισ ςυνεργαςίασ. 

Ωσ ςυναφή ζργα νοοφνται: 

 Ζργα προβολισ δθμοςιότθτασ ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων 

 Ζργα ςτρατθγικισ επικοινωνίασ, δθμοςιότθτασ και προϊκθςθσ  

 Ζργα παραγωγισ πρωτότυπων μθνυμάτων λόγου, ιχου  και εικόνασ  

 Ζργα που περιλαμβάνουν τθ διοργάνωςθ FamTrips. 

Η απόδειξθ των ανωτζρω ελάχιςτων προχποκζςεων γίνεται με τθν κατάκεςθ των απαραίτθτων ςτοιχείων 

τεκμθρίωςθσ όπωσ βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ ι εκδοκζντα τιμολόγια ι ςχετικζσ ςυμβάςεισ κτλ.  

Ο ςυμμετζχων οφείλει να αποδείξει ότι καλφπτει τισ ανωτζρω ελάχιςτεσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ, 

κατακζτοντασ με τθν προςφορά του κατάλογο και ςυνοπτικι περιγραφι των κυριότερων, ςχετικϊν με τα 

ανωτζρω κεματικά αντικείμενα, ζργων με ζνδειξθ τθσ οικονομικισ τουσ αξίασ, του χρόνου υλοποίθςθσ και 

του αποδζκτθ, κακϊσ και του ποςοςτοφ ςυμμετοχισ του ςε αυτό. Επίςθσ, απαιτείται κατά το ςτάδιο τθσ 

κατάκεςθσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ θ προςκόμιςθ των ςχετικϊν ςυμβάςεων ι τιμολογίων πλθρωμισ ι 

βεβαιϊςεων καλισ εκτζλεςθσ ι πρωτοκόλλων παραλαβισ. 

τθν προςφορά του ο προςφζρων κα επιςθμαίνει με ςαφινεια ποια ζργα καλφπτουν τισ ανωτζρω 

προχποκζςεισ, παρακζτοντασ τον παρακάτω πίνακα: 
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Πίνακασ 1- Πίνακασ ζργων. 
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 Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 

διακζτουν ομάδα ζργου με  επτά (7) μζλθ ωσ εξισ: 

1. Τπεφκυνοσ ζργου.  

2. Αναπλθρωτισ υπεφκυνοσ ζργου.  

3. WebDeveloper. 

4.Τπεφκυνοσ media. 

5. Γραφίςτασ . 

6. Τπεφκυνοσ διοργάνωςθσ famtrips& εκδθλϊςεων. 

7. Κειμενογράφοσ (Copywriter). 

1. Τπεφθυνοσ Ζργου: Ο Τπεφκυνοσ Ζργου (ΤΕ) κα πρζπει να είναι πτυχιοφχοσ τριτοβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ με κατεφκυνςθ κοινωνικζσ επιςτιμεσ και κάτοχοσ μεταπτυχιακοφ τίτλου 

ςπουδϊν με αντικείμενο ςυναφζσ με το ζργο 

(επικοινωνία/μάρκετινγκ/δθμοςιογραφία/διεκνϊν ςπουδϊν), να διακζτει τουλάχιςτον 

δεκαετι (10ετι) εμπειρία ςε ςυναφι με το ζργο αντικείμενα και να ζχει ςυμμετάςχει ωσ 

Τπεφκυνοσ Ζργου ςτθν υλοποίθςθ τουλάχιςτον 10 αντίςτοιχων ςυγχρθματοδοτοφμενων 

ζργων.  Να διακζτει άριςτθ γνϊςθ τθσ αγγλικισ και καλι γνϊςθ ακόμα μίασ ξζνθσ 

γλϊςςασ  κακϊσ και πιςτοποιθτικό χριςθσ Η/Τ.   

2. Αναπληρωτήσ Τπεφθυνοσ Ζργου: Πτυχιοφχοσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ και κάτοχοσ 

μεταπτυχιακοφ με αντικείμενο τισ κοινωνικζσ επιςτιμεσ.  Να διακζτει 10ετι εμπειρία ςτθν 
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υλοποίθςθ ςυναφϊν ζργων (όπου ωσ ςυναφι ζργα ορίηονται τα ζργα που αναγράφονται 

ςτθν παρ. 2.2.5, ςθμείο α). Να διακζτει άριςτθ γνϊςθ τθσ αγγλικισ και καλι γνϊςθ ακόμθ 

μιασ ξζνθσ γλϊςςασ κακϊσ και πιςτοποιθτικό χριςθσ Η/Τ. 

Λοιπά μζλθ Ομάδασ Ζργου 

Η Ομάδα Ζργου του υποψιφιου αναδόχου πρζπει να περιλαμβάνει τα ακόλουκα άτομα: 

3. WebDeveloper:Πτυχιοφχοσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ με αντικείμενο τθν πλθροφορικι 

/webdesign/development, με επαγγελματικι εμπειρία τουλάχιςτον πζντε (5) ζτθ. Να 

διακζτει καλι γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ.  

4. Υπεφθυνοσ media: Πτυχιοφχοσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ με αντικείμενο τισ 

οικονομικζσ/πολιτικζσ επιςτιμεσ. Να διακζτει 3ετι εμπειρία ςτθν υλοποίθςθ ςυναφϊν 

ζργων (όπου ωσ ςυναφι ζργα ορίηονται τα ζργα που αναγράφονται ςτθν παρ. 2.2.5, 

ςθμείο α). Να διακζτει άριςτθ γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ και καλι γνϊςθ τουλάχιςτον 

άλλθσ μιασ ξζνθσ γλϊςςασ κακϊσ και πιςτοποιθτικό χριςθσ Η/Τ. 

5. Γραφίςτασ: Πτυχιοφχοσ ςχολισ γραφιςτικισ με 10ετι εμπειρία ςτθν υλοποίθςθ ςυναφϊν 

ζργων (όπου ωσ ςυναφι ζργα ορίηονται τα ζργα που αναγράφονται ςτθν παρ. 2.2.5, 

ςθμείο α). 

6. Τπεφθυνοσ διοργάνωςησ famtrips& εκδηλώςεων: Πτυχιοφχοσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

με αντικείμενο τισ οικονομικζσ/πολιτικζσ επιςτιμεσ. Να διακζτει 5ετι εμπειρία ςτθν 

υλοποίθςθ ςυναφϊν ζργων (όπου ωσ ςυναφι ζργα ορίηονται τα ζργα που αναγράφονται 

ςτθν παρ. 2.2.5, ςθμείο α). Ειδικότερα κατά τθν τελευταία 5ετία (2015-2019) να ζχει 

ςυμμετάςχει ςτθν διοργάνωςθ τουλάχιςτον τεςςάρων (4) famtrips ςτο πλαίςιο 

ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων από τα Διαρκρωτικά Σαμεία τθσ ΕΕ εκ των οποίων το ζνα 

(1) να ζχει υλοποιθκεί ςτθν περιοχι αναφοράσ του προκθρυςςόμενου ζργου. Να διακζτει 

άριςτθ γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ κακϊσ και πιςτοποιθτικό χριςθσ Η/Τ. 

7. Κειμενογράφοσ/copywriter: Πτυχιοφχοσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ με αντικείμενο τισ 

κοινωνικζσ επιςτιμεσ. Να διακζτει εμπειρία ςε τουλάχιςτον 5 ςυγχρθματοδοτοφμενα από 

τα Διαρκρωτικά Σαμεία τθσ ΕΕ ζργα προβολισ και δθμοςιότθτασ. 
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6  .ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ  

Όςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν μζςο γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν για τθν 

τελευταία τριετία (2018,2017,2016) μεγαλφτερο από 120.000 €)  

7.ΠΡΟΤΣΤΠΑ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ 

Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με 

τα πρότυπα: α) ΕΛΟΣ 1435:2009 καιβ)ISO 9001:2015 

ΙΔΗΡΟΚΑΣΡΟ , 22-05-2020 

 

Σσνηάτθηκε Θεωρήθηκε 

 

 

 

 

 

Γρηγοριάδης Νικόλαος 

ΠΕ Διοικηηικού 

Τμήμα Προγραμμαηιζμού, Οργάνωζης, 
Πληροθορικής και Διαθάνειας 

Δομοστηζίδης Φώηιος 

 

Δήμαρτος Σινηικής 

 


