
 
 

 
Αρ. Πρωτ. 397 

16/5/2014 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών (I.T.E.‐ 
Ι.Υ.Μ.) για τις ανάγκες του Έργου «ClimaTourism. The influence of climatic change on the 
coastal environment in relation with tourist planning», στα πλαίσια της υποενότητας 
εργασίας «4.1 Dissemination Activities - Public information and awareness». προτίθεται 
να προβεί στην ανάπτυξη ιστοτόπου με απευθείας ανάθεση, Ο ιστιοτόπος θα πρέπει να περιέχει τα 
εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:  
 
1. Υπηρεσίες Φιλοξενίας (Web hosting) 
1.1. Φιλοξενία σε Linux Server.  
1.2. Συνολικός χώρος 1000ΜΒ (ενδεικτικά να περιλαμβάνει χώρο 400Mb για δικτυακό τόπο, 

500Mb για τους λογαριασμούς email και 100MB για σύστημα ομαδικής αποστολής email).  
1.3. Παραμετροποίηση μέσω Control Panel / Υποστήριξη δυναμικών εργαλείων.  
1.4. Μηχανισμός στατιστικής ανάλυσης του web site.  
1.5. Χρήση SEO (Βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης)  
2. ∆ημιουργία ∆υναμικού ∆ικτυακού Τόπου (Portal)  

2.1. Ανάλυση απαιτήσεων (συναντήσεις για τον καθορισμό των λεπτομερειών)  
2.2. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη template σύμφωνα με τις προτιμήσεις/ απαιτήσεις.  
2.3. Έως τριάντα (30) ιστοσελίδες περιεχομένου (μη δυναμικοί μηχανισμοί που περιλαμβάνουν 

κείμενο, εικόνες, βίντεο, κ.ά) σε δύο γλώσσες, Ελληνικά και  Αγγλικά.  
2.4. Ανάπτυξη των γραφικών του ιστοτόπου σε 2 γλώσσες 
2.5. Πρόσθετοι Μηχανισμοί και σελίδες σε δύο γλώσσες:  

2.5.1. Μηχανισμός (φόρμα) Επικοινωνίας.  
2.5.2. Μηχανισμός Νέων – Ανακοινώσεων.  
2.5.3. Μηχανισμός Photo Gallery.  
2.5.4. Μηχανισμός Site Map.  
2.5.5. Μηχανισμός ένδειξης/ μέτρησης επισκεπτών.  
2.5.6. Μηχανισμός αυτόματης παροχής νέων από άλλες πηγές (RSS)  

2.6. ∆υνατότητα επέκτασης του συστήματος σε πιο αλληλεπιδραστικές (δυναμικές) εφαρμογές 
για μελλοντική χρήση.  

2.7. ∆υναμικό σύστημα διαχείρισης περιεχομένου  από οποιονδήποτε υπολογιστή.  
2.8. Responsive web design  
2.9. Συντήρηση της ιστοσελίδας για 1 χρόνια (ανανεώσεις περιεχομένων). 
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Το  έργο «ClimaTourism» με κωδικό SH3_(3301) υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης «Ενίσχυσης 
Μεταδιδακτόρων Ερευνητών» του προγράμματος «Εκπαίδευσης και διαβίου μάθησης» (Ανάδοχος 
∆ράσης: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας» και συγχρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 
 
Πληροφορίες:  
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών 
Ν. Πλαστήρα 100 Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης 
Αλεξανδράκης Γιώργος τηλ. 2810‐391756 Fax.2810‐391801 
Νικός Καμπάνης τηλ: 281039780 
email: alexandrakis@iacm.forth.gr 
        Kampanis@iacm.forth.gr  
 
Καταληκτική Ημερομηνία:23/5/2014 
 

Για το  ITE‐ΙΥΜ 
Βασίλειος ∆ουγαλής 
∆ιευθυντής ΙΥΜ 
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