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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Σίφνου προτίθεται να προχωρήσει στην 
ανανέωση της ιστοσελίδας της www.sifnos.gr, σύμφωνα με τις παρακάτω τεχνικές 
προδιαγραφές: 

Προδιαγραφές sifnos.grπηρεσίες ανάπτυξης και σχεδίασης
Κόστος
Σχεδιασμός Περιεχομένου
Η ιστοσελίδα σας θα είναι πλήρως βασισμένη στα κάτωθι:
Ξεκάθαρη πληροφορία: Information Architecture
Λειτουργικότητα & εμπειρία πλοήγησης: UX Design
Πωλήσεις & Engagement: Conversion Rate/Bounce Rate Optimization

Σχεδιασμός Μακέτας
UI Design: Η ιστοσελίδα θα πρέπει να είναι πλήρως στοχευμένη στην Τουριστική 
προβολή του νησιού και τις ανάγκες που απορρέουν  από αυτή.

Επιμέλεια Κειμένων μακέτας
Marketing & SEO Copywriting: H ιστοσελίδα θα πρέπει να είναι πλήρως 
εμπλουτισμένη με κείμενα που βασίζονται σε Marketing και SEO τεχνικές 
αναμορφωμένα σύμφωνα με τα υπάρχον κείμενα της ιστοσελίδας.

Ανάπτυξη Ιστοσελίδας - blog
Web Development: H ιστοσελίδα θα πρέπει να είναι πλήρως λειτουργική σε
desktop/tablet/mobile συσκευές ενσωματωμένη με κατάλληλο blog για άρθρα .

Βελτιστοποίηση Ιστοσελίδας (SEO)
SEO: Με την παράδοση η ιστοσελίδα, θα είναι πλήρως βελτιστοποιημένη για τις 
μηχανές αναζήτησης.

Πολυγλωσσικότητα
Παραμετροποίηση ιστοσελίδας για να υποστηρίζει πολλαπλές γλώσσες



Φωτογραφία & Βίντεο
Παρουσίαση τύπου Gallery με φωτογραφίες και βίντεο σχετικά με το νησί

Σύνολο

Σύνολο (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %)

Υπηρεσίες ανάπτυξης και σχεδίασης (Προτεινόμενες extra υπηρεσίες)
Κόστος
Συμμόρφωση Ιστοσελίδας με τον Κανονισμό GDPR 

Πρόσβαση για ΑμεΑ

Επιπλέον επιμέλεια κειμένων ιστοσελίδας
Ανά 2000 λέξεις

Σύνταξη 3 άρθρων για το blog
Επιμέλεια πρωτότυπου, ποιοτικού και SEO-friendly περιεχομένου για την ιστοσελίδα 
σας.

Υπηρεσίες μετάφρασης (Ελληνικά σε Αγγλικά και Γαλλικά)
Ανά 1000 λέξεις

Καταχώρηση περιεχομένου στα Αγγλικά και Γαλλικά
Ανά 10 σελίδες

Βελτιστοποίηση ιστοσελίδας (SEO) στα Αγγλικά – Γαλλικά
έως 15 σελίδες

Σύνολο

Σύνολο (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %)

Υπηρεσίες διαχείρισης & υποστήριξης Κόστος (ετήσιο)
Κόστος 
Τεχνική Υποστήριξη – Ασφάλεια Ιστοσελίδας

Φιλοξενία
Superior Server

Σύνολο

Σύνολο (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %)



Παρατηρήσεις: 
• Η ιστοσελίδα θα πρέπει να παραδοθεί πλήρως 30 ημέρες από την 

ανάληψη του έργου.
• Θα πρέπει να υπάρξει καλή συνεργασία με την εταιρία Remake η 

οποία έχει αναλάβει και την καμπάνια προώθησης του νησιού στα social  media 
με σκοπό την καλλίτερη επίτευξη του στόχου.

• Θα πρέπει να υπάρξει διαχειριστικό κομμάτι στην ιστοσελίδα 
πάνω στο οποίο θα πρέπει να γίνει εκπαίδευση του αρμόδιου υπαλλήλου μας 
για τα θέματα αυτής.

• Η προσφορά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει demo με το layout, 
τα χρώματα και τη δομή του site σύμφωνα με τις προδιαγραφές που 
περιγράφονται στην προκήρυξη ώστε να εκτιμηθεί εάν η ιστοσελίδα καλύπτει 
σχεδιαστικά τις απαιτήσεις της. 
Kατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε, εφ΄ όσον 
ενδιαφέρεστε, οικονομικές προσφορές σε σφραγισμένο φάκελο ή ηλεκτρονικά 
στο prosfores@sifnos.gr μέχρι την Παρασκευή  12/06/2020    και ώρα 14:00 μ.μ.  
στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Σίφνου. 

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή και έως του ποσού των 3000 
(συμπ.Φ.Π.Α 24%) για το σύνολο των προδιαγραφών 
Για εξειδικευμένες  πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον εξουσιοδοτημένο 
δημοτικό σύμβουλο κ. Μανώλη Λεμπέση στο τηλ. 2284033000

Για τη ΔΗ.Κ.Ε.Σ.
Η πρόεδρος
Ευαγγελία Ατσόνιου


