Θεσσαλονίκη, 26/4/2013
Αρ. πρωτ: 340 – 4/2013
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τον υπ’ αρ. Νόμο 4019/2011(216/Α) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
και λοιπές διατάξεις»
2. Την υπ’ αρ. πρωτ. 2.475/οικ.3.33/10-01-2012 (ΦΕΚ 16/Β/11-01-2012 ) Κοινή Απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης που ορίζει το «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης
Ελέγχου και Διαδικασία Εφαρμογής:


της δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες
των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές
απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης
στην Απασχόληση» και



της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της
Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού
αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού»

του Θεματικού Άξονα

Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού
σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών»
στο πλαίσιο του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου
Δυναμικού» για την προγραμματική περίοδο 2007-2013».
3. Την υπ’

αρ. 8301/18-10-2012 απόφαση ένταξης της Πράξης «Θεσσαλονίκη: Κοιτίδα

επιχειρηματικότητας και εξωστρέφειας», με στόχο την απασχόληση στο πλαίσιο της Δράσης 7:
Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών
εργασίας, της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού
Άξονα Προτεραιότητας 8: Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 3 Περιφέρειες
σταδιακής εξόδου, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
«Θεσσαλονίκη: Κοιτίδα επιχειρηματικότητας και εξωστρέφειας, με στόχο την απασχόληση»
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2007-2013.
4. Την υπ’αρ. πρωτ.15/21-2-2013 απόφαση αυτεπιστασίας της Πράξης «Θεσσαλονίκη: Κοιτίδα
επιχειρηματικότητας και εξωστρέφειας», όπως έχει εγκριθεί και υπογραφεί από το Δ.Σ. της
Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Θεσσαλονίκη της Απασχόλησης».
5. Την υπ’αρ. 30/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Μη
Κερδοσκοπικής Εταιρείας Επαγγελματιών Θεσσαλονίκης

για την έγκριση των όρων της

παρούσης.

1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Η Αναπτυξιακή Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Επαγγελματιών Θεσσαλονίκης είναι Συντονιστής
Εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης (Α.Σ.) «Θεσσαλονίκη της Απασχόλησης», που υλοποιεί την
Πράξη «Θεσσαλονίκη: Κοιτίδα επιχειρηματικότητας και εξωστρέφειας», η οποία έχει ενταχθεί και
χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης 7: Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα
στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας, της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές
πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 8: Διευκόλυνση της πρόσβασης
στην Απασχόληση στις 3 Περιφέρειες σταδιακής εξόδου, του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης, η Αναπτυξιακή Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Επαγγελματιών
Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την
υποστήριξη της Αναπτυξιακής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Επαγγελματιών Θεσσαλονίκης στην
υλοποίηση της Δράσης 13 «Διαδικτυακή Πύλη ενημέρωσης». Συγκεκριμένα, οι ενέργειες που θα
αναλάβει ο υποψήφιος ανάδοχος είναι:

«Θεσσαλονίκη: Κοιτίδα επιχειρηματικότητας και εξωστρέφειας, με στόχο την απασχόληση»
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Δημιουργία δυναμικής ιστοσελίδας, με το πακέτο 4Portal και υπηρεσίες σχεδίασης,
προσαρμογής, προσθήκης υλικού και διαμόρφωσης ιστοσελίδας.
Περιλαμβάνονται:
•
Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου με θεματικές ενότητες,
κατηγορίες, άρθρα και πολυμεσικό περιεχόμενο.
•
Real-time ενημέρωση - Ευκολία χρήσης με ενσωματωμένο κειμενογράφο
WYSIWYG και χρήση βοηθητικών φορμών καταχώρησης περιεχομένου.
•

Περιεχόμενο διαφοροποιημένο με πολλαπλές φόρμες εισαγωγής δεδομένων

•

Φόρμα αναζήτησης με keyword

•

Άρθρα / ανακοινώσεις με δυνατότητα RSS

•

Εκδηλώσεις

•

Δημοσκοπήσεις

•

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι (Weblinks)

•

Banners

•

Φόρμα επικοινωνίας

•

Καταχώρηση ενδεικτικού υλικού (5 σελίδες A4, 10 φωτογραφίες)

•

Εγκατάσταση - Εκπαίδευση στη διαχείριση του site

•

Φιλοξενία για 2 χρόνια

•

Υποστήριξη και εγγύηση καλής λειτουργίας για 1 χρόνο.





Σχεδίαση και κατασκευή site
Κατοχύρωση Domain name για 2 έτη
Δημιουργία email accounts
«Θεσσαλονίκη: Κοιτίδα επιχειρηματικότητας και εξωστρέφειας, με στόχο την απασχόληση»
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Το συνολικό έργο πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι 31/12/2014 σύμφωνα με την απόφαση ένταξης
της Πράξης, εκτός εάν κοινοποιηθεί τροποποίηση και παράταση αυτής.

Ειδικότερα η αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου περιγράφεται στον ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την υλοποίηση των παραπάνω ενεργειών είναι Τρεις Χιλιάδες
(3.000,00) ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Η αμοιβή θα καταβάλλεται μετά την παραλαβή των παραδοτέων και την προσκόμιση των
νόμιμων δικαιολογητικών πληρωμής καθώς και των εξοφλητικών παραστατικών των λοιπών
κρατήσεων.

4. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα η νομικά πρόσωπα , οι οποίοι
αποδεδειγμένα δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών δημιουργίας και συντήρησης
ιστοσελίδων.
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν φάκελο στον οποίο να συμπεριλαμβάνονται τα
παρακάτω στοιχεία:
1. Εταιρικό προφίλ ή/και Βιογραφικό σημείωμα, συνοδευόμενο από πίνακα συναφών έργων που
ο Υποψήφιος έχει υλοποιήσει.
2. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία ο Υποψήφιος να
δηλώνει ότι τα στοιχεία του Βιογραφικού Σημειώματος είναι αληθή και ακριβή.
3. Τεχνική προσφορά /μεθοδολογία υλοποίησης του έργου.
4. Οικονομική προσφορά για την εκτέλεση του έργου η οποία θα περιλαμβάνει το συνολικό ποσό
σε ευρώ (χωρίς και συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), έναντι του οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο
υποψήφιος Ανάδοχος το έργο. Το ποσό της οικονομικής προσφοράς δεν επιδέχεται καμίας
«Θεσσαλονίκη: Κοιτίδα επιχειρηματικότητας και εξωστρέφειας, με στόχο την απασχόληση»
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αλλαγής.

Επισημαίνεται ότι όσον αφορά στην οικονομική προσφορά:


Φόροι, ΦΠΑ, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νομική επιβάρυνση, ως και κάθε άλλη
δαπάνη μη ρητά καθοριζόμενη από την παρούσα, επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και θα
πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί στην προσφορά του Προσφέροντος.



Οικονομική προσφορά μεγαλύτερη της προϋπολογιζόμενης δαπάνης δεν γίνεται δεκτή
και επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς και τον αποκλεισμό του
Προσφέροντος.

5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη τη συμφερότερη οικονομική προσφορά,
με βάση τους παρακάτω συντελεστές:
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 35%
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 35%
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 30%

Η αξιολόγηση των φακέλων θα διεξαχθεί από αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης που ορίστηκε από
το ΔΣ της Αναπτυξιακής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Επαγγελματιών Θεσσαλονίκης για το
συγκεκριμένο έργο. Η απόφαση ανάθεσης θα κοινοποιηθεί εγγράφως στον επιλεγέντα ανάδοχο.

6. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η υποβολή των προσφορών μπορεί να γίνεται κάθε μέρα από την ημερομηνία δημοσίευσης της
παρούσας πρόσκλησης μέχρι την 15/5/2013 και ώρα 12.00 μμ.

Οι προσφορές των Υποψηφίων κατατίθενται σε έντυπη μορφή στην Ελληνική γλώσσα και
περιλαμβάνουν υποχρεωτικά τα παρακάτω στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο,
«Θεσσαλονίκη: Κοιτίδα επιχειρηματικότητας και εξωστρέφειας, με στόχο την απασχόληση»
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φαξ, παρουσίαση της εμπειρίας σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο του έργου).

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο ιδιοχείρως, ταχυδρομικά με
συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς στη διεύθυνση: Αναπτυξιακή Μη
Κερδοσκοπική Εταιρεία Επαγγελματιών Θεσσαλονίκης, μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και
ώρα. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία πρωτοκόλλου της
Αναπτυξιακής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Επαγγελματιών Θεσσαλονίκης, που φέρει ο φάκελος
αποστολής.

Ο φάκελος πρέπει απαραίτητα να φέρει το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ και τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ του
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις:
“Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάληψη του έργου «Κατασκευή διαδικτυακής πύλης
ενημέρωσης της Πράξης «Θεσσαλονίκη: Κοιτίδα επιχειρηματικότητας και εξωστρέφειας»”.

7. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται κατά τις ώρες 10:00μμ-13:00μμ
τις εργάσιμες ημέρες, από τον κ Καζαντζίδη Παύλο. στο τηλέφωνο 2310227390 και e-mail:
anaptixiaki@epepthe.gr

Για την Αναπτυξιακή Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Επαγγελματιών Θεσσαλονίκης
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ε.Ε.Θ
α.α.
Γρηγόριος Αμαξόπουλος
Αντιπρόεδρος

«Θεσσαλονίκη: Κοιτίδα επιχειρηματικότητας και εξωστρέφειας, με στόχο την απασχόληση»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η διαδικτυακή πύλη ενημέρωσης θα παρουσιάζει τις Δράσεις, τους στόχους, τα παραδοτέα και τα
αποτελέσματα της πράξης «Θεσσαλονίκη: Κοιτίδα επιχειρηματικότητας και εξωστρέφειας». Θα
παρέχει κάθε είδους τεχνικό και ενημερωτικό υλικό το οποίο θα παραχθεί κατά τη διάρκεια του
έργου, ενημέρωση / προαναγγελίες σχετικά με τις ανοιχτές, δημόσιες εκδηλώσεις που
προγράμματος και γενικότερη πληροφόρηση και θα προβάλλει συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Θα
περιλαμβάνει, ακόμη συνδέσεις (links) με σχετικές διευθύνσεις, από όπου μπορεί να αντληθεί
εξειδικευμένη πληροφόρηση για θέματα που αφορούν στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, θέματα
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και κοινωνικής οικονομίας καθώς και στους ιστοτόπους των
Εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Θεσσαλονίκη της Απασχόλησης».

Ειδικές απαιτήσεις για τη δημιουργία της διαδικτυακής πύλης
1. Ελκυστική και επαγγελματική σχεδίαση της διαδικτυακής πύλης με ομοιόμορφη
μορφοποίηση του περιεχομένου σε όλες τις σελίδες (συνδυασμοί χρωμάτων, εικόνες,
πίνακες, γραμματοσειρές, σύνδεσμοι κλπ ) μέσω κατάλληλων CSS (Cascade Style Sheets).
2. Θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία και πληροφορίες για το έργο (κείμενα, παραδοτέα,
γραφήματα, πίνακες, παρουσιάσεις, φωτογραφίες και video) τα οποία θα παραχωρηθούν
από την Αναπτυξιακή Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Επαγγελματιών Θεσσαλονίκης
3. Παρουσίαση των στοιχείων της ταυτότητας του έργου και των σχετικών λογότυπων, σε κάθε
σελίδα.
4. Δυνατότητα «ανεβάσματος» (upload) ψηφιακών αρχείων και δημιουργία συνδέσμων για
«κατέβασμα» (download) από τους επισκέπτες της διαδικτυακής πύλης.
5. Η διαδικτυακή πύλη θα πρέπει να είναι εύκολα και πλήρως διαχειρίσιμη μέσω φιλικής προς
το χρήστη (user-friendly) διεπαφής χωρίς να απαιτούνται γνώσεις ειδικού λογισμικού.
«Θεσσαλονίκη: Κοιτίδα επιχειρηματικότητας και εξωστρέφειας, με στόχο την απασχόληση»
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6. Θα αναπτυχθεί στην Ελληνική γλώσσα και θα περιλαμβάνεται μετρητής επισκεψιμότητας και
downloading των αρχείων.
7. Η διαδικτυακή πύλη θα πρέπει να είναι προσβάσιμη και συμβατή με όλους τους σύγχρονους
πλοηγούς (browsers) συμπεριλαμβανομένων και των φορητών συσκευών (smartphone,
tablet κλπ)
8. Δυνατότητα καταχώρησης των email των επισκεπτών της διαδικτυακής πύλης για μετέπειτα
επικοινωνία-ενημέρωση (newsletter).
9. Δυνατότητα εμφάνισης ψηφιακών χαρτών όπου αυτό είναι απαραίτητο (π.χ. μενού
«Επικοινωνία»)

Τεχνικές προδιαγραφές της διαδικτυακής πύλης


Η διαδικτυακή πύλη θα φιλοξενηθεί σε server με ικανοποιητική ταχύτητα, πλήρη
διαθεσιμότητα και θα παρέχεται δυνατότητα άμεσης

τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής

υποστήριξης (εντός 24 ωρών) και ο χώρος (web hosting) θα αγοραστεί στο όνομα της
Αναπτυξιακής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Επαγγελματιών Θεσσαλονίκης. Ο ανάδοχος
οφείλει να εγκαταστήσει την ιστοσελίδα στον προαναφερόμενο server.


To domain name θα καταχωρηθεί από την Αναπτυξιακή Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
Επαγγελματιών Θεσσαλονίκης.



Ο ανάδοχος υποχρεούται να εισάγει κώδικα μέτρησης στατιστικών επισκεψιμότητας.



Η παρουσίαση των στοιχείων της ταυτότητας του έργου και των σχετικών λογότυπων, θα
εμφανίζονται είτε στο header, footer ή σε πλαϊνή μπάρα σε κάθε σελίδα.



Ο ανάδοχος οφείλει να μεριμνήσει για τη συμβατότητα της διαδικτυακής πύλης με τους
τουλάχιστον 5 γνωστότερους και σύγχρονους πλοηγούς (browsers): Internet Exporer, Firefox,
Chrome, Opera, Safari. Επίσης θα πρέπει η διαδικτυακή πύλη να είναι προσβάσιμη από
φορητές συσκευές (smartphone, tablet κλπ).



Ο ανάδοχος θα πρέπει να δημιουργήσει έναν λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της
μορφής info@<domainname>.



Εκτός από την εγκατάσταση στον προαναφερόμενο server το περιεχόμενο της διαδικτυακής
«Θεσσαλονίκη: Κοιτίδα επιχειρηματικότητας και εξωστρέφειας, με στόχο την απασχόληση»
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πύλης και ο κώδικας του πρέπει να παραδοθούν σε μαγνητικό μέσο (cd, dvd). Επίσης θα πρέπει
να παραδοθεί και εγχειρίδιο διαχείρισης της διαδικτυακής πύλης στα Ελληνικά.


Η εγκατάσταση της διαδικτυακής πύλης θεωρείται ως προσωρινή παραλαβή. Ο ανάδοχος
οφείλει να εκπαιδεύσει στις εγκαταστάσεις της Αναπτυξιακής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας
Επαγγελματιών Θεσσαλονίκης 2 άτομα από το προσωπικό της εταιρείας στη χρήση της
διαδικτυακής πύλης (προσθήκη και ανάρτηση άρθρων, φωτογραφιών και γενικά κάθε
στοιχείου που θα περιλαμβάνεται στη διαδικτυακή πύλη), επί ένα 2ωρο, σε εργάσιμη ημέρα
και ώρες (Δευ-Πα, 9:00-15:00).



Μετά την παροχή των υπηρεσιών εκπαίδευσης και εφ’ όσον η διαδικτυακή πύλη λειτουργεί
απρόσκοπτα, σύμφωνα με τις παραπάνω αναφερόμενες απαιτήσεις και δίχως προβλήματα
επί δύο (2) εβδομάδες, θα γίνει η οριστική παραλαβή της.



Τα περιεχόμενα της διαδικτυακής πύλης θα παραδοθούν από την Αναπτυξιακή Μη
Κερδοσκοπική Εταιρεία Επαγγελματιών Θεσσαλονίκης σε ηλεκτρονική μορφή.

Κανόνες Προβολής και Δημοσιότητας της διαδικτυακής πύλης
Στη διαδικτυακή πύλη θα πρέπει υποχρεωτικά να εμφανίζονται


Το έμβλημα (Σημαία) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.



Λογότυπο Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς – ΕΣΠΑ 2007–2013 και διασύνδεση με
την ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ.



Αναφορά στο οικείο Ταμείο: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.



Λογότυπο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»
(ΕΠΑΝΑΔ) και διασύνδεση με την ιστοσελίδα του Προγράμματος.



Μήνυμα του ΕΠΑΝΑΔ «ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ»



Αναφορά στο φορέα χρηματοδότησης που είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.



Λογότυπο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και
διασύνδεση με την ιστοσελίδα της.
«Θεσσαλονίκη: Κοιτίδα επιχειρηματικότητας και εξωστρέφειας, με στόχο την απασχόληση»
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Τη φράση «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»
ενδεχομένως μέσω ενός εισαγωγικού κειμένου, ώστε να γίνεται αντιληπτή από τους
επισκέπτες η φύση της εν λόγω πράξης.



Ταυτότητα του δικαιούχου φορέα (επωνυμία, διεύθυνση, ταχυδρομική ή/και ηλεκτρονική
διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, e-mail, όνομα αρμοδίου προσώπου).

Τεχνολογία Υλοποίησης
Προτείνεται η δημιουργία της διαδικτυακής πύλης βασισμένη σε γνωστό και εύχρηστο CMS
(Content Management System) όπως WordPress, Joomla ώστε να υποστηρίζονται διάφορα plugin
τα οποία θα συμβάλουν στη σχεδίαση και ανάπτυξη της διαδικτυακής πύλης. Θα πρέπει να
δίνεται η δυνατότητα διαχείρισης των χρηστών που θα έχουν πρόσβαση στην διαδικτυακή πύλη
και να παρέχεται δυνατότητα αλλαγής και προσθήκης του περιεχομένου μέσω εύχρηστης
διεπαφής.
Η διαδικτυακή πύλη θα είναι δυναμική και θα ανανεώνεται ενημερώνοντας τη βάση δεδομένων
πάνω στην οποία βασίζεται. Εφόσον το σύστημα θα δημιουργηθεί με βάση κάποιο γνωστό CMS η
ενημέρωση της βάσης δεδομένων θα γίνεται αυτόματα από το σύστημα με κάθε αλλαγή του
περιεχομένου.

Εκπαίδευση
Ο ανάδοχος υποχρεούται σε ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο δύο (2) ωρών για δύο (2) άτομα πάνω
στη χρήση του εργαλείου διαχείρισης της βάσης δεδομένων και της διαδικτυακής πύλης.

Τεχνική υποστήριξη
Ο ανάδοχος οφείλει να ανταποκρίνεται εντός 48 ωρών, έως 10 φορές μέχρι την 31-12-2014, σε
οποιαδήποτε ανάγκη τεχνικής συνδρομής της Αναπτυξιακής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας
Επαγγελματιών Θεσσαλονίκης στη διαχείριση της διαδικτυακής πύλης (προσθήκη περιεχομένου:
κειμένων, φωτογραφιών, video, πινάκων, γραφημάτων).

«Θεσσαλονίκη: Κοιτίδα επιχειρηματικότητας και εξωστρέφειας, με στόχο την απασχόληση»
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