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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ www.chios.gr ΚΑΙ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΙΟ ΣΤΑ  ΜΕΣΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ (SOCIAL MEDIA) 
 

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 11/12-12-2018 (ΑΔΑ: ΩΓΘΝ7ΛΩ-ΡΥΚ) απόφαση 
Εκτελεστικής Επιτροπής ΠΒΑ, την υπ΄ αριθμ. 2/20-12-2018 (ΑΔΑ: Ψ1Ε27ΛΩ-Ζ4Β) απόφαση 
της Επιτροπής Τουριστικών Θεμάτων & Θεμάτων Αγροδιατροφής, και την υπ΄ αριθμ 43/18-
01-2019 (ΑΔΑ: 7ΝΣΨ7ΛΩ-ΘΚΦ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε το 
«Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής 2019», όπου προβλέπεται και η υλοποίηση του έργου 
«Δράσεις τουριστικής προβολής Π.Ε. Χίου». Το έργο έχει ενταχθεί στο Ετήσιο Πρόγραμμα 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Χίου), με κωδικό έργου 
2018ΚΑΠ50015. Στο πλαίσιο του παραπάνω έργου,  πρόκειται να ανατεθούν από την Π.Β.Α. 
(Τμήμα Τουρισμού ΠΕ Χίου) οι παρακάτω υπηρεσίες: 
 
Α. Επανασχεδιασμός της Ιστοσελίδας Τουριστικής Προβολής της Περιφερειακής Ενότητας 
Χίου www.chios.gr  
Β. Τεχνική Υποστήριξη Λειτουργίας της Ιστοσελίδας για ένα χρόνο 
Γ. Υλοποίηση διαφημιστικού προγράμματος για τη Χίο στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης  
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
  

Αντικείμενο του Έργου είναι  (Α) ο επανασχεδιασμός της ιστοσελίδας τουριστικής 
προβολής της Π.Ε. Χίου www.chios.gr, (Β) η τεχνική υποστήριξη της λειτουργίας της 
ιστοσελίδας για ένα χρόνο και (Γ) η υλοποίηση διαφημιστικού προγράμματος προβολής της 
Χίου σε κοινωνικά μέσα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης. 

Η ιστοσελίδα τουριστικής προβολής της Περιφερειακής Ενότητας Χίου 
www.chios.gr έχει αναπτυχθεί σε πλατφόρμα ανοικτού κώδικα (joomla) και είναι φιλική 
προς τις  μηχανές αναζήτησης (SEO friendly). Περιλαμβάνει 943 σελίδες και είναι φιλική 
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προς συσκευές tablet και κινητά, δεδομένου ότι προσαρμόζεται στις διαστάσεις της 
εκάστοτε οθόνης (responsive). Το περιεχόμενό της διατίθεται σε τρεις γλώσσες: ελληνικά, 
αγγλικά και τουρκικά.  

Δεδομένου ότι η ιστοσελίδα www.chios.gr είναι ένα προϊόν δυναμικό, η διαρκής 
ανανέωσή της αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχημένη λειτουργία της. Στην 
επόμενη έκδοσή της, που θα είναι η τρίτη (3η), θα πρέπει να συνεχίσει να υπηρετεί το 
βασικό στόχο της προβολής της Χίου ως προορισμού και να τον επεκτείνει. Είναι δηλαδή 
απαραίτητο η ιστοσελίδα www.chios.gr να εξελιχθεί σε ένα εργαλείο παροχής πληροφορίας 
στον χρήστη από τον σχεδιασμό του ταξιδιού του, μέχρι την διαμονή του στον προορισμό. 
Επομένως, για τη νέα έκδοσή της απαιτείται αναδιοργάνωση της δομής και του 
περιεχομένου, με τέτοιο τρόπο, ώστε η σελίδα να γίνει περισσότερο διαδραστική, δίνοντας 
τη δυνατότητα στον επισκέπτη να αλληλεπιδράσει. Ταυτόχρονα, η υλοποίηση 
διαφημιστικού προγράμματος προβολής της Χίου σε κοινωνικά μέσα στοχεύει στην αύξηση 
της αναγνωρισιμότητας του brand του προορισμού σε συγκεκριμένες αγορές-στόχους και 
στην αύξηση του ψηφιακού αποτυπώματος της Χίου. Η συγκεκριμένη δράση θα 
περιλαμβάνει την στοχευμένη προώθηση περιεχομένου, όπως αυτό περιγράφεται 
παρακάτω. 

  
  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
Οι εργασίες που πρέπει να υλοποιηθούν, κατ’ ελάχιστον,  είναι οι εξής: 
 
(Α) Επανασχεδιασμός της ιστοσελίδας τουριστικής προβολής της Π.Ε. Χίου www.chios.gr  
  
Στην συγκεκριμένη ενότητα πρέπει να υλοποιηθούν ενέργειες βελτίωσης του περιεχομένου 
της ιστοσελίδας και της ποιότητας της παρεχόμενης πληροφορίας. Επίσης, σύμφωνα με την 
αξιολόγηση του ιστότοπου1, πρέπει να γίνουν εργασίες βελτίωσης της τεχνικής επάρκειας. 
 
Ως προς το περιεχόμενο και την ποιότητα της πληροφορίας θα πρέπει να γίνουν οι εξής 
ενέργειες: 

1. Επανασχεδιασμός μενού: Η συγκεκριμένη εργασία περιλαμβάνει επανασχεδιασμό 
αρχικής σελίδας, μενού και υποσελίδων του www.chios.gr με βάση την 
αναδιοργάνωση των ενοτήτων και του περιεχομένου, με στόχο την βελτίωση της 
λειτουργικότητας και την έμφαση στη χρηστική πληροφορία (π.χ. Γενικές 
πληροφορίες/ οργάνωση ταξιδιού/ δραστηριότητες/ αφιερώματα κ.λ.π.) Προσθήκη 
ενότητας “Σχετικά” με πληροφορίες για τη συγγραφική ομάδα και τις πηγές στις 
οποίες βασίστηκαν τα κείμενα. 

2. Ανανέωση σχεδιασμού ιστοσελίδας και γραφικών: Ανανέωση μενού στη βάση των 
νέων ενοτήτων. Δημιουργία ή ανανέωση γραφικών, όπου είναι απαραίτητο και 
μετά από συνεννόηση με την υπηρεσία. Ο σχεδιασμός θα ακολουθήσει την 
αισθητική λογική της υφιστάμενης ιστοσελίδας - ήτοι λιτός, με έμφαση στην εικόνα, 
ενώ είναι απαραίτητο η σελίδα να είναι φιλική προς το χρήστη και να 
προσαρμόζεται σε διαφορετικές οθόνες (υπολογιστή, tablet, κινητό), όπως ισχύει 
σήμερα.  

                                                           
1 Αναφορά Αξιολόγησης Ιστότοπου www.chios.gr, Spiral Business Solutions, Μάιος 2019 

Η παραπάνω εργασία ανατέθηκε και παραλήφθηκε από τη Δ/νση Τουρισμού Π.Β.Α. (Τμήμα 
Τουρισμού ΠΕ Χίου) και είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου. 
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3. Δημιουργία ενότητας Media Library. Στη νέα ενότητα Media Library πρέπει να 
ανέβουν πληροφορίες όπως: Press Kit για δημοσιογράφους, υλικό από παλαιότερες 
διαφημιστικές καμπάνιες  (π.χ. Experience Chios, Chios Summer 2015, Dreaming of 
Chios), διαφημιστικά videos  που έχουν δημιουργηθεί, καθώς επίσης και το έντυπο 
τουριστικής προβολής ΧΙΟΣ ΤΜ. 

4. Ένταξη νέων κειμένων, φωτογραφιών και βίντεο: Σύμφωνα με τη νέα οργάνωση 
ενοτήτων θα δημιουργηθεί νέο περιεχόμενο (κείμενο, φωτογραφίες και βίντεο). Θα 
γίνει επιμέλεια των υφισταμένων κειμένων σε λιγότερο ακαδημαϊκή και 
περισσότερο διαφημιστική λογική. Η Υπηρεσία (Τμήμα Τουρισμού Π.Ε. Χίου) 
αναλαμβάνει τη δημιουργία και παροχή  νέων κειμένων προς τον Ανάδοχο, καθώς 
και την επιμέλεια και διόρθωση των υφιστάμενων κειμένων, όπου αυτό κριθεί 
απαραίτητο. Επίσης, αναλαμβάνει την παροχή στον Ανάδοχο λοιπού περιεχομένου 
(όπως φωτογραφίες και βίντεο) που θα εξασφαλιστεί. Το υλικό θα εντάσσεται στην 
ιστοσελίδα από τον ανάδοχο, σύμφωνα με το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα το οποίο 
θα συμφωνηθεί από κοινού. 

5. Επιμέλεια και διορθώσεις υφιστάμενων κειμένων. Η υπηρεσία θα ελέγξει και θα 
κάνει διορθώσεις στα κείμενα. Η εισαγωγή των κειμένων θα γίνει από τον ανάδοχο.  

6. Προσθήκη εμφανούς τίτλου στην αρχική σελίδα για να αναδεικνύεται καλύτερα ο 
σκοπός του ιστότοπου. Ο τίτλος θα καθοριστεί σε συνεργασία με την υπηρεσία.  

7. Προσθήκη περιληπτικού positioning, σε όλες τις σελίδες του ιστότοπου (π.χ. πάνω 
ή δεξιά από το μενού), έτσι ώστε ο επισκέπτης να καταλαβαίνει αμέσως πού 
βρίσκεται και τι εξυπηρετεί ο ιστότοπος, ακόμα και αν έχει μπει τυχαία σ’ αυτόν. Το 
κείμενο θα καθοριστεί σε συνεργασία με την υπηρεσία.  

8. Προσθήκη ημερομηνιών ανάρτησης στο περιεχόμενο και χρονολογίας στο 
copyright 

9. Βελτίωση - Εμπλουτισμός διαδραστικού χάρτη τουριστικών πόρων: Ο 
διαδραστικός χάρτης με τους τουριστικούς πόρους θα εμπλουτιστεί με επιπλέον 
πληροφορία, που θα διαθέσει η υπηρεσία, μέσω του αρχείου καταγραφής 
τουριστικών πόρων. Επίσης, θα εμπλουτιστεί με πληροφορίες για τις παραλίες του 
νησιού, και αντίστοιχα θα αποτυπωθούν αυτές και στις κάρτες με τις χρηστικές 
πληροφορίες. Αυτή τη στιγμή ο χάρτης δεν είναι διαθέσιμος, θα πρέπει να ελεγχθεί 
το πρόβλημα και να επιδιορθωθεί. Σε περίπτωση που απαιτείται η αγορά κάποιας 
υπηρεσίας, προκειμένου να διατίθενται οι χάρτες google θα πρέπει να 
συνυπολoγισθεί το κόστος αυτό στην προσφορά.  

10. Ανανέωση εμφάνισης ημερολογίου εκδηλώσεων, με την χρήση ημερολογίου 
Google: Το ημερολόγιο εκδηλώσεων θα βελτιωθεί αισθητικά, με γραφιστική 
δημιουργία. Επίσης, δεν θα είναι εμφανές ολόκληρο στην αρχική σελίδα, όπως 
ισχύει τώρα, αλλά μέσω ενός συνδέσμου - γραφικού στην αρχική σελίδα. 

11. Δημιουργία και ανανέωση χάρτη με τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις: Στο υπομενού «Τα 
νησιά», να δημιουργηθεί χάρτης όπου θα απεικονίζονται οι ακτοπλοϊκές και 
αεροπορικές συνδέσεις της Χίου με την ηπειρωτική Ελλάδα, τα άλλα νησιά και τα 
τουρκικά παράλια, ο οποίος θα επικαιροποιείται ανάλογα με τις αλλαγές 
δρομολογίων, για όσο διαρκεί η σύμβαση. Ο χάρτης θα παραδοθεί σε μορφή με 
δυνατότητα επεξεργασίας, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα επεξεργασίας και πέραν 
της λήξης της σύμβασης. 

12. Γεωγραφική απεικόνιση περιηγήσεων σε google maps: Στη νέα ενότητα με τις 
περιηγήσεις σε οικισμούς, να δημιουργηθεί γεωγραφική απεικόνιση της 
περιήγησης σε google maps. 

13. Δημιουργία ενότητας για προβολή επιχειρήσεων τουρισμού:  Προβλέπεται η 
δημιουργία ενότητας προβολής πρακτορείων, καταλυμάτων, επιχειρήσεων που 
παρέχουν υπηρεσίες εναλλακτικού τουρισμού και λοιπών επιχειρήσεων τουρισμού. 
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Στο πλαίσιο αυτό θα δημιουργηθεί βάση δεδομένων επιχειρήσεων τουριστικού 
τομέα, οι οποίες θα εμφανίζονται σε κατάλογο και στον χάρτη της ιστοσελίδας. Ο 
Ανάδοχος θα πρέπει να δημιουργήσει την on line φόρμα - υπεύθυνη δήλωση 
καταχώρησης στοιχείων τουριστικής επιχείρησης, σύμφωνα με τις υποδείξεις της 
υπηρεσίας. Θα δημιουργήσει επίσης τη βάση δεδομένων, προκειμένου να 
εμφανίζονται τα στοιχεία της επιχείρησης στην ιστοσελίδα - μετά από επαλήθευση 
από την υπηρεσία. Η εισαγωγή των δεδομένων θα γίνεται από κάθε 
ενδιαφερόμενη επιχείρηση, με την συμπλήρωση της προαναφρθείσας on line 
φόρμας - υπεύθυνης δήλωσης. 

 
Για τη βελτίωση της τεχνικής επάρκειας του ιστότοπου, απαιτούνται οι παρακάτω 
εργασίες: 

1. Βελτίωση του χρόνου πλήρους ορατότητας στα 2 δευτερόλεπτα Max 
2. O ιστότοπος θα πρέπει να παραμείνει συμβατός με όλους τους δημοφιλείς 

browsers και όλες τις συσκευές (Η/Υ, tablets, κινητά τηλέφωνα) 
3. Βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης (SEO): Συμπερίληψη επικεφαλίδων στον 

κώδικα του ιστοτόπου. Παροχή στατιστικών επισκεψιμότητας του site σε μηνιαία 
βάση ανά χώρα επισκέπτη, άρθρα με την μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα, referrals 
(σε ποιο κόμβο ή εφαρμογή ήταν ο χρήστης πριν έρθει στο site μας). Με βάση αυτά 
τα στοιχεία,  να γίνει βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης ανά αγορά 
ενδιαφέροντος.  

4. Απόκτηση πρωτοκόλλου ασφαλείας. Κατεύθυνση των 2 url (http://chios.gr/el και 
http://www.chios.gr/el) σε ένα από τα δύο.  

5. Εντοπισμός και επιδιόρθωση συνδέσμων που δεν λειτουργούν 
6. Δημιουργία, εισαγωγή και διαχείριση βάσης δεδομένων επιχειρήσεων τουριστικού 

τομέα, οι οποίες θα εμφανίζονται σε κατάλογο και στον χάρτη. 
7. Δημιουργία δυνατότητας εγγραφής χρηστών και βάσης δεδομένων για αποστολή 

newsletter, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Γενικό Κανονισμό για την 
Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR). 

8. Ένταξη δυνατότητας διαμοιρασμού του περιεχομένου της ιστοσελίδας 
www.chios.gr στα κοινωνικά μέσα (Facebook, Twitter κλπ) από όλα τα μενού και 
υπομενού 

9. Σχεδιαστική ανανέωση και νέα οργάνωση του περιεχομένου του blog  με βάση το 
νέο σχεδιασμό. Το περιεχόμενο του blog θα ανανεώνεται από την υπηρεσία. Για το 
σκοπό αυτό, είναι απαραίτητη η εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση του blog. 

10. Ο ιστότοπος θα πρέπει να έχει την τεχνική δυνατότητα, ώστε να αναγνωρίζει τους 
επισκέπτες του (με cookies) και να τους παρουσιάζει μηνύματα βάσει  της 
προηγούμενης εισόδου τους (π.χ. «Η τελευταία σας επίσκεψή ήταν εδώ» ή, αν στην 
τελευταία επίσκεψη μπήκε στην ενότητα «Πώς να φτάσετε» και από εκεί έφυγε για 
την www.olympicair.com/, να εμφανίζεται banner με μήνυμα «Επιλέξτε τη διαμονή 
σας»). 

 

Β. Τεχνική Υποστήριξη Λειτουργίας της Ιστοσελίδας για ένα χρόνο  
Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση: Λήψη και εφαρμογή αναβαθμίσεων ασφαλείας, 
πλατφόρμας και θέματος / πρόσθετων σε τακτά διαστήματα 

1. Συνεχής ανανέωση περιεχομένου ιστοσελίδας, ανάλογα με την αποστολή νέων 
κειμένων/φωτογραφιών/video από την υπηρεσία και ανανέωση χρηστικής 
πληροφορίας (π.χ. Δρομολόγια πλοίων) 

2. Λήψη αντιγράφων ασφαλείας (backup) της βάσης δεδομένων του ιστότοπου κάθε 
φορά που προστίθεται νέο περιεχόμενο 

3. Έλεγχος και επικαιροποίηση βελτιστοποίησης μηχανών αναζήτησης 
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4. SEO σε περίπτωση προσθήκης νέου περιεχομένου 
5. Εκπαίδευση προσωπικού για εισαγωγή περιεχομένου και αξιοποίηση blog: Η 

ανανέωση του περιεχομένου είναι σημαντική για την επικαιροποίηση των 
πληροφοριών της ιστοσελίδας. Είναι απαραίτητη η εκπαίδευση των στελεχών του 
Τμήματος Τουρισμού Π.Ε. Χίου προκειμένου να εξοικειωθούν με την ανανέωση και 
επικαιροποίηση κειμένων, φωτογραφιών και βίντεο στην ιστοσελίδα, καθώς και 
στο blog. 

   
Γ. Υλοποίηση διαφημιστικού προγράμματος για τη Χίο στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης  
 
Υλοποίηση δύο τουλάχιστον διαφημιστικών προγραμμάτων με προώθηση σε Facebook και 
Instagram μέσω landing pages με το παρακάτω περιεχόμενο: 
α) Διαφημιστική καμπάνια για τη Χίο ως προορισμό διακοπών, με στόχο την ενίσχυση των 
κρατήσεων, κυρίως στην ελληνική και τουρκική αγορά. (6 μήνες από την υπογραφή της 
σύμβασης) 
β) Καμπάνια για εναλλακτικές δραστηριότητες στη Χίο, όπως για παράδειγμα, 
δραστηριότητες στη φύση και φθινοπωρινές δραστηριότητες στο νησί, σε ελληνικό και ξένο 
κοινό με αυτό το ενδιαφέρον  (6 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης) 
Σε συνεργασία με το Τμήμα Τουρισμού Π.Ε. Χίου, θα προσδιοριστεί το στοχευόμενο κατά 
περίπτωση κοινό (ανάλογα με ηλικία, τόπο κατοικίας/εθνικότητα και ενδιαφέροντα) και θα 
καταρτισθεί χρονοδιάγραμμα ενεργειών στο Facebook και στο Instagram, δηλ. τα χρονικά 
διαστήματα υλοποίησης και η διάρκεια της κάθε διαφήμισης. Για κάθε μια από τις 
παραπάνω ενότητες προϋπολογίζεται διαφημιστική δαπάνη ύψους 2.000 € στο Facebook 
και στο Instagram. Το θέμα, το περιεχόμενο και η συχνότητα των δημοσιεύσεων (κείμενο) 
καταρτίζεται από την υπηρεσία σε συνεργασία με τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει 
τη δημιουργία δύο landing pages, μία αντίστοιχα για κάθε καμπάνια, και όλων των 
απαραίτητων γραφικών για τη δημιουργία διαφημίσεων και αναρτήσεων στα κοινωνικά 
μέσα που αναφέρθηκαν (στο Facebook και στο Instagram). Μετά την ολοκλήρωση της κάθε 
μιας από τις καμπάνιες, ο ανάδοχος θα προσκομίσει αντίστοιχη έκθεση αποτελεσμάτων και 
αξιολόγησης της προωθητικής ενέργειας, καθώς και τα απαιτούμενα παραστατικά για την 
εξόφληση των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν. 
  

 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 
 

Α. Επανασχεδιασμός της ιστοσελίδας τουριστικής προβολής της Π.Ε. Χίου www.chios.gr (3 
μήνες από την υπογραφή της σύμβασης) 
Β. Τεχνική Υποστήριξη Λειτουργίας της Ιστοσελίδας για ένα χρόνο (12 μήνες από την 
υπογραφή της σύμβασης) 
Γ. Υλοποίηση διαφημιστικού προγράμματος για τη Χίο στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης: 

α) Καμπάνια για τη Χίο ως προορισμό διακοπών, με στόχο την ενίσχυση των κρατήσεων, 
κυρίως στην ελληνική και τουρκική αγορά (6 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης). 

β) Καμπάνια για εναλλακτικές δραστηριότητες στη Χίο, όπως για παράδειγμα, 
δραστηριότητες στη φύση και φθινοπωρινές δραστηριότητες στο νησί, σε ελληνικό και ξένο 
κοινό με αυτό το ενδιαφέρον  (6 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης). 
 
Βάσει των παραπάνω, οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να αναλάβουν τις παραπάνω 
υπηρεσίες,  παρακαλούνται όπως καταθέσουν προσφορά, σύμφωνα με τον Πίνακα που 
επισυνάπτεται (Παράρτημα 1).  Η προσφορά θα πρέπει να προσκομιστεί, υπογεγραμμένη 
και σφραγισμένη σε κλειστό φάκελο μέχρι την Τρίτη, 23 Ιουλίου 2019, και ώρα 12.00 π.μ., 
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στο Τμήμα Τουρισμού ΠΕ Χίου (Πολυτεχνείου 1, 82131 Χίος), όπου και θα γίνει η 
αποσφράγιση, παρουσία των υπαλλήλων του Τμήματος Τουρισμού. 
Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής δεν 
θα γίνονται δεκτές. 
Όλοι οι όροι των προδιαγραφών που προαναφέρονται, είναι υποχρεωτικοί και η μη 
πλήρωσή τους συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς. 
Επισημαίνεται ότι η παρούσα διαδικασία αποτελεί έρευνα αγοράς με σκοπό την επίτευξη 
της οικονομικότερης προσφοράς, βάσει τιμής. 
Ο μειοδότης βάσει προσφερόμενης τιμής, αφού ενημερωθεί με email από το Τμήμα 
Τουρισμού ΠΕ Χίου θα πρέπει να μας προσκομίσει πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της 
Οικονομικής Επιτροπής, στην οποία θα γίνει η έγκριση της απευθείας ανάθεσης, τα 
παρακάτω δικαιολογητικά: ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. 
Για πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 22713 50560 και στο 
email: tourismos@chios.pvaigaiou.gov.gr  έως την Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2019 . 
Η συγκεκριμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα 
https://www.pvaigaiou.gov.gr/ στη θέση Διαγωνισμοί. 
 
 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕ ΧΙΟΥ 

 
 

           ΜΑΡΙΑ ΚΟΒΑ 
        ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 
Α. Επανασχεδιασμός της ιστοσελίδας τουριστικής προβολής της Π.Ε. Χίου www.chios.gr 
Τιμή  
Τιμή με Φ.ΠΑ  
ΣΥΝΟΛΟ Α  
Β. Τεχνική Υποστήριξη Λειτουργίας της Ιστοσελίδας για ένα χρόνο  
Τιμή  
Τιμή με Φ.Π.Α.  
ΣΥΝΟΛΟ Β  
Γ. Υλοποίηση διαφημιστικού προγράμματος για τη Χίο στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης  

α/α 
 

ΤΙΤΛΟΣ  
ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ποσό 
που θα 
επενδυθεί σε 
διαφήμιση σε 
Facebook και 
Instagram) 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΑ 
(Κόστος 
παροχής 
υπηρεσίας για 
την αγορά και 
διαχείριση 
διαφήμισης σε 
Facebook και 
Instagram και 
δημιουργίας 
landing page) 

 

Φ.Π.Α.  
 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

1 Καμπάνια για τη Χίο 
ως προορισμό 
διακοπών, με στόχο 
την ενίσχυση των 
κρατήσεων, κυρίως 
στην ελληνική και 
τουρκική αγορά 

    

2 Καμπάνια για 
εναλλακτικές 
δραστηριότητες στη 
Χίο, όπως για 
παράδειγμα, 
δραστηριότητες στη 
φύση και 
φθινοπωρινές 
δραστηριότητες στο 
νησί, σε ελληνικό και 
ξένο κοινό με αυτό το 
ενδιαφέρον 

    

Τιμή (Διαφημιστικό Κόστος 
Ενέργειας + Τεχνική 
Υποστήριξη και Γραφικά) 

 

Τιμή με Φ.Π.Α.  
ΣΥΝΟΛΟ Γ  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ  Α, Β, Γ  
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