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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 

Αναλστική Περιγραυή Φσσικού και Οικονομικού Αντικειμένοσ της ύμβασης 

ΜΕΡΟ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Σο Ζργο αφορά τόςο ςτο ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ των προωκθτικϊν ενεργειϊν του 

εγκεκριμζνου προγράμματοσ τουριςτικισ προβολισ του Διμου Καβάλασ για το ζτοσ 2019 ζωσ 

Φεβρουάριο του 2020, όςο και ςε ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ των 

οποίων θ ςθμαςία είναι κακοριςτικι τόςο ςτθ διαςφάλιςθ του βζλτιςτου δυνατοφ 

ςχεδιαςμοφ – αποτελεςματικισ ςτόχευςθσ των δράςεων με βάςθ και το διακζςιμο 

προχπολογιςμό, όςο και ςτθ διαςφάλιςθ τθσ ςυνεχοφσ προςαρμογισ του προγράμματοσ ςτισ 

εκάςτοτε διαμορφοφμενεσ ςυνκικεσ αγοράσ και ανταγωνιςμοφ. το πλαίςιο του Ζργου κα 

υλοποιθκοφν ενδεικτικά οι παρακάτω προωκθτικζσ ενζργειεσ: 

 υμβουλευτικζσ Τπθρεςίεσ Σουριςτικισ Προβολισ. 

 Ανάπτυξθ Δθμοςίων χζςεων με Tour Operators και Opinion Leaders. 

 υμμετοχι ςε εκκζςεισ – Παράλλθλεσ εκδθλϊςεισ – Επιχειρθματικζσ ςυναντιςεισ ςε 

Ελλάδα και εξωτερικό. 

 Σαξίδια εξοικείωςθσ (fam -Press trips). 

 Τπθρεςίεσ ανάπτυξθσ – διαχείριςθσ κοινωνικϊν δικτφων – υποςτθρικτικζσ Τπθρεςίεσ 

διαχείριςθσ διαδικτυακισ πφλθσ (portal) και ανάπτυξθ νζων micro sites. 

 χεδιαςμόσ και Παραγωγι προωκθτικοφ- διαφθμιςτικοφ υλικοφ. 

 χεδιαςμόσ –Δθμιουργία αναμνθςτικϊν δϊρων (merchandise). 

 Τπθρεςίεσ προβολισ ςτα ΜΜΕ. 

 υνδυαςτικζσ προωκθτικζσ εκςτρατείεσ – Δράςεισ. 

 Ειδικζσ Προωκθτικζσ Εκδθλϊςεισ. 

Αντικείμενο φμβαςησ / Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ 

1. ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ MANAGEMENT & MARKETING  

Ο Ανάδοχοσ, πάντα ςε ςυνεννόθςθ με τθν ανακζτουςα αρχι, κα καταγράφει και κα 

κατθγοριοποιεί τθν υπάρχουςα κατάςταςθ ςτον τομζα του τουριςμοφ, δθλαδι, το 

προςφερόμενο προϊόν, τισ δομζσ και τουσ υφιςτάμενουσ πελάτεσ.  

Θα κατακζτει προτάςεισ τουριςτικοφ ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ, εμπλουτιςμοφ του τουριςτικοφ 

προϊόντοσ, όπωσ αναγνϊριςθ πρόςκετων δυνατοτιτων που μπορεί να διακζτει θ περιοχι 

ανάλογα και με τθ διεκνι ηιτθςθ, κακϊσ και για τθ δθμιουργία ι/και ςυντιρθςθ 

«ταυτότθτασ» με ενιαιοποίθςθ του ςυνόλου των προςφερόμενων υπθρεςιϊν και αξιολόγθςθ 

των υφιςτάμενων και νζων αγορϊν.  

Θα αναλάβει τθν ορκι υλοποίθςθ του χεδίου Σουριςτικισ Προβολισ (.Σ.Π.) κζτοντασ τισ 

βάςεισ και τισ προδιαγραφζσ του τουριςτικοφ management και marketing, όπωσ για 

παράδειγμα τθν ορκι εφαρµογι τθσ τουριςτικισ ςτρατθγικισ του διμου Καβάλασ, όπωσ 

περιγράφεται και ςτο εν λόγω .Σ.Π. 
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Βαςικζσ αρμοδιότθτεσ του είναι θ επικαιροποίθςθ του .Σ.Π. Διμου Καβάλασ για το 2019, 

όποτε απαιτείται, θ εφαρμογι διορκωτικϊν κινιςεων, θ ςυμβουλευτικι κακοδιγθςθ τόςο 

των εμπλεκόμενων πλευρϊν για τθν υλοποίθςθ των δράςεων, τόςο και του Φορζα όςο και 

των εμπλεκόμενων ςτελεχϊν αυτοφ, κακϊσ επίςθσ και το ςχεδιαςμό τθσ τουριςτικισ 

ςτρατθγικισ για το ζτοσ 2020.  

1.1. O Ανάδοχοσ: 

 Θα είναι ο Τπεφκυνοσ φνταξθσ του τελικοφ – Επικαιροποιθμζνου χζδιου δράςεων, 

που κα καταρτιςτεί αμζςωσ μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ςε ςυνεργαςία και με 

τθν ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και κα περιζχει για κάκε δράςθ 

αναλυτικό χζδιο υλοποίθςθσ, ςυγκεκριμζνο Χρονοδιάγραμμα, Layout υλικϊν και 

εντφπων κ.α.  

 Θα κατακζςει προτάςεισ τουριςτικοφ ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ, εμπλουτιςμοφ του 

τουριςτικοφ προϊόντοσ και κα είναι υπεφκυνοσ τθσ ςφνταξθσ του ςχεδίου τουριςτικισ 

προβολισ του διμου Καβάλασ για το 2020, πάντα ςε ςυνεννόθςθ με τθν ανακζτουςα 

αρχι. 

 Θα ςυνοδεφει τθν αποςτολι τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςε κάκε εκδιλωςθ που αφορά τθ 

τουριςτικι προβολι του προοριςμοφ ςτο εςωτερικό και το εξωτερικό.  

1.2. Θα ςυντάςςει ζξι (6) Διμθνιαίεσ απολογιςτικζσ εκκζςεισ προόδου και κα ςυνδράμει 

ςυμβουλευτικά προσ τον Φορζα και των εµπλεκόµενων ςτελεχϊν αυτοφ. 

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟΤ 

Π.1.1. Ενθμερωμζνο – υγκεκριμζνο πλάνο υλοποίθςθσ των επιμζρουσ Δράςεων 

του ζργου 

Π.1.2. 

(α,β,γ,δ,ε,ςτ) 

Ζξι (6) Διμθνιαίεσ απολογιςτικζσ εκκζςεισ – παρακολοφκθςθσ του ζργου 

 

2. ΤΠΗΡΕΙΕ ΔΗΜΟΙΩΝ ΧΕΕΩΝ 

Ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει τισ Δθμόςιεσ χζςεισ του προοριςμοφ και του Φορζα. Θα αναλάβει 

τθν επικοινωνία µε ςθμαντικά κζντρα διανομισ, όπωσ Αεροπορικζσ εταιρίεσ, tour operators, 

Επαγγελματικζσ Ενϊςεισ κ.α., µε opinion makers όπωσ επϊνυμουσ (VIP) που ζχουν καταγωγι ι 

ζχουν ιδιαίτερθ ςχζςθ µε τον προοριςμό «Καβάλα», ϊςτε να αποτελζςουν Πρεςβευτζσ του 

προοριςμοφ και να ςυμβάλουν ςτθν ενίςχυςθ τθσ διειςδυτικότθτασ των μθνυμάτων. Σζλοσ 

πολφ ςθμαντικι εργαςία είναι θ επαφι και θ δθμιουργία κετικοφ κλίματοσ µε τα Μ.Μ.Ε τόςο 

ςε επίπεδο χϊρασ όςο και ςτο εξωτερικό ςτισ αγορζσ ςτόχουσ ςφμφωνα µε τθν επικοινωνιακι 

ςτρατθγικι. Ο τρόποσ επικοινωνίασ (προςωπικζσ επαφζσ, directmailing, κ.α) κα 

διαφοροποιείται ανά ομάδα ςτόχου.  

2.1.- 2.2.- 2.3. O Ανάδοχοσ: 

 Θα καταρτίςει ςχζδιο – τρατθγικι Δθμοςίων χζςεων ςφμφωνα με τουσ ςκοποφσ και 

ςτόχουσ του .Σ.Π.. 
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 Θα ζρκει ςε επαφι µε τθλεοπτικοφσ και ραδιοφωνικοφσ ςτακμοφσ ςε Ελλάδα και 

εξωτερικό για τθν εξζταςθ ςυνεργειϊν προβολισ είτε µζςω δωροκεςίασ είτε µζςω 

μετάδοςθσ εκπομπϊν από τθν πόλθ τθσ Καβάλασ.  

 Θα επιμελθκεί τθσ δθμιουργίασ των παρουςιάςεων και presskit για κάκε ομάδα ςτόχου 

(π.χ Power Point παρουςιάςεισ για τα b2b κατά τθν διάρκεια των εκκζςεων, presskit 

κ.α). 

 Θα ςχεδιάςει τθ δθμιουργία Δϊρου Κφρουσ π.χ. λευκϊματα, πλακζτεσ, κλειδί τθσ 

πόλθσ κ.α που κα χρθςιμοποιθκοφν ωσ δϊρα ςε υψθλισ ςπουδαιότθτασ πρόςωπα. 

 κα αναλάβει τθν παραγωγι press kit και δϊρων κφρουσ. 

 Θα ζρκει ςε επαφι με opinion leaders, ταξιδιωτικοφσ πράκτορεσ, αεροπορικζσ εταιρίεσ 

κ.α  

 Θα ςυνοδεφει τθν αποςτολι τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςε κάκε εκδιλωςθ που αφορά 

τθν τουριςτικι προβολι του προοριςμοφ ςτο εςωτερικό και το εξωτερικό. 

2.4. Ο Ανάδοχοσ κα ςυντάςςει ζξι (6)Διμθνιαίεσ εκκζςεισ προόδου και κα ςυνδράμει 

ςυμβουλευτικά προσ τον Φορζα για τθν ςυνζχεια του προγράμματοσ. 

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟΤ  

Π.2.1 Ενθμερωμζνο – υγκεκριμζνο πλάνο υλοποίθςθσ των επιμζρουσ Δράςεων 

Δθμοςίων χζςεων 

Π.2.2 Δθμιουργία παρουςιάςεων. χεδιαςμόσ - παραγωγι press kit, δϊρων 

κφρουσ 

Π.2.3 υνζργιεσ προβολισ ςε ραδιοφωνικοφσ – τθλεοπτικοφσ ςτακμοφσ 

Π.2.4 

(α,β,γ,δ,ε,ςτ) 

Διμθνιαίεσ απολογιςτικζσ εκκζςεισ – παρακολοφκθςθσ επί των Δθμοςίων 

χζςεων 

 

3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑ 

Ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν παρακολοφκθςθ και τροφοδότθςθ όλων των Μζςων 

διαδικτυακισ προβολισ του Φορζα, όπωσ το νζο τουριςτικό portal, www.visitkavala.gr, τθν 

ανάπτυξθ και διαχείριςθ λογαριαςμϊν κοινωνικισ δικτφωςθσ (facebook, twitter, Instagram 

κ.α). 

Ο Ανάδοχοσ κα εξαςφαλίςει copywriter, µεταφραςτικι οµάδα, graphic designer κ.α.  

3.1. – 3.2. O Ανάδοχοσ κα αναλάβει: 

 Αμζςωσ μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ να προχωριςει ςτθν κατάρτιςθ ςτρατθγικισ 

- πολιτικισ παρουςίασ του προοριςμοφ ςτο διαδίκτυο. 

 Nα διαχειρίηεται λογαριαςμοφσ κοινωνικισ δικτφωςθσ είτε υπάρχοντεσ είτε νζουσ που 

κα δθμιουργιςει ςφμφωνα με το .Σ.Π του διμου Καβάλασ. 

 Nα επιμελείται (κειμενογράφιςθ, μεταφράςεισ, δθμιουργικό) τθν παρουςία του 

http://www.visitkavala.gr/
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προοριςμοφ ςε τουλάχιςτον τζςςερα (4) μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ. Ενδεικτικά 

αναφζρονται: facebook, Twitter, instagram, tumblr. 

 Nα εμπλουτίηει τθ διαδικτυακι επίςθμθ ιςτοςελίδα του προοριςμοφ, µε ςφγχρονθ 

κεματολογία, ενθμερϊςεισ για τα τεκταινόμενα ςτον προοριςμό κ.α,. 

 Nα αναπτφςςει καμπάνιεσ μζςω διαδικτφου ςε τουλάχιςτον τρεισ (3) αγορζσ ςτόχουσ 

και κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

3.3. Ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει να ςυντάςςει Διμθνιαίεσ απολογιςτικζσ εκκζςεισ προόδου και 

να ςυνδράμει ςυμβουλευτικά προσ τον Φορζα για τθν ςυνζχεια του προγράμματοσ. 

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟΤ 

Π.3.1 Ενθμερωμζνο – υγκεκριμζνο πλάνο και ςτρατθγικι διαχείριςθσ των 

μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ και του επίςθμου διαδικτυακοφ τόπου 

www.visitkavala.gr 

Π.3.2 Διαδικτυακζσ καμπάνιεσ ςε αγορζσ ςτόχουσ 

Π.3.3 

(α,β,γ,δ,ε,ςτ) 

Διμθνιαίεσ απολογιςτικζσ εκκζςεισ διαχείριςθσ των θλεκτρονικϊν μζςων 

 

4. ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΕΜΠΛΟΤΣΙΜΟ ΠΡΩΣΟΓΕΝΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 

Μεγάλθ ςθμαςία ςτθν επικοινωνιακι ςτρατθγικι ενόσ προϊόντοσ παίηει θ ενιαία οπτικι 

ταυτότθτα (conceptual consistency) για τθν καλφτερθ απορρόφθςθ των μθνυμάτων από τον 

δζκτθ. υνεπϊσ κάκε υλικό το οποίο κα χρθςιμοποιθκεί για τθν άμεςθ ι ζμμεςθ προβολι του 

προοριςμοφ πρζπει να ακολουκεί κανόνεσ όπωσ αυτοί κα οριςτοφν ςε ζνα οδθγό εφαρμογισ 

τθσ ενιαίασ οπτικισ ταυτότθτασ (branding manual). 

4.1 STATIONERY 

4.1.1. - 4.1.2. χεδιαςμόσ και παραγωγι υποςτθρικτικοφ υλικοφ που κα χρθςιμοποιθκεί ςε 

διάφορεσ δράςεισ όπωσ B2B ςυναντιςεισ, παρουςιάςεισ κ.α. 

Σζτοια υλικά είναι: 

ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

▸ Businesscards  Διαςτάςεισ 8,5Χ5 εκ. 

 Χαρτί Velvet 350 gr. (ι άλλο βάςθ πρόταςθσ 

Αναδόχου) 

 Γλϊςςεσ: Δίγλωςςθ (Ελλθνικά – αγγλικά) 

 Εκτφπωςθ: 4χρ. Αϋ+Βϋόψθ 

 Άλλεσ εργαςίεσ: Πλαςτικοποίθςθ Mat Αϋ+ Βϋόψθ 

 Σεμάχια: 1.500 X 10 (ονόματα) = 15.000 τεμ. 

▸ Folders 

 

 Διαςτάςεισ 34x26 εκ. 
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 Χαρτί Velvet 350 gr. (ι άλλο βάςθ πρόταςθσ 

Αναδόχου) 

 Γλϊςςεσ: Δίγλωςςο (Ελλθνικά – αγγλικά) 

 Εκτφπωςθ: 4χρ. Αϋ όψθ 

 Άλλεσ εργαςίεσ: Πλαςτικοποίθςθ Mat Αϋ όψθ 

 Σεμάχια: 2.000 τεμ. 

▸ Badges  Διαςτάςεισ 8,5x15 εκ. (κρεμαςτό με lanyard) 

 Χαρτί Velvet 150 gr.  

 Γλϊςςεσ: Δίγλωςςο (Ελλθνικά – αγγλικά) 

 Εκτφπωςθ: 4χρ. Αϋ όψθ 

 Άλλεσ εργαςίεσ: Εκτφπωςθ λογοτφπου ςε lanyard 

 Σεμάχια: 200 τεμ. 

▸ Notepads 

 

 Διαςτάςεισ A5  (κλειςτό) 

 Χαρτί εςωτερικοφ: Γραφισ 80 gr.  

 Χαρτί Εξωφφλλου: 200 gr. Velvet 

 Γλϊςςεσ: Δίγλωςςο (Ελλθνικά – αγγλικά) 

 Εκτφπωςθ: 4χρ. Αϋ όψθ 

 Άλλεσ εργαςίεσ: Ψαροκόλλθςθ / Mat πλαςτικοποίθςθ 

Εξωφφλλου Αϋόψθ 

 Σεμάχια: 400 τεμ. 

▸ Φάκελοι αλλθλογραφίασ 

 

 Διαςτάςεισ  A4/A3/16X23εκ.  

 Γλϊςςεσ: Δίγλωςςο (Ελλθνικά – αγγλικά) 

 Εκτφπωςθ: 4χρ. Αϋ όψθ 

 Σεμάχια: 500 τεμ. Ανά μζγεκοσ, φνολο 1.500τεμ. 

 

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟΤ 

Π.4.1.1 Δθμιουργικόσ ςχεδιαςμόσ υλικϊν stationery 

Π.4.1.2 Παραγωγι – εκτφπωςθ υλικϊν stationery 

 

4.2  ΖΝΣΤΠΑ 

Αφορά ςτο ςχεδιαςμό ςφγχρονου και ςφμφωνα µε τθ νζα οπτικι ταυτότθτα του προοριςμοφ, 

ζντυπου υλικοφ που κα χρθςιμοποιθκεί ςε δράςεισ όπωσ οι εκκζςεισ, παρουςιάςεισ, 

workshops, κ.α. Σα ζντυπα κα είναι πολυγλωςςικά καλφπτοντασ τισ ανάγκεσ επικοινωνίασ µε 

τισ αγορζσ ςτόχουσ. 

4.2.1. Γενικό ζντυπο τφπου TRAVEL GUIDE 

Σο ςυγκεκριμζνο ζντυπο κα αποτελζςει ζνα γενικό οδθγό παρουςίαςθσ των τουριςτικϊν 

πόρων του προοριςμοφ κακϊσ επίςθσ και παρουςίαςθσ των τουριςτικϊν επιχειριςεων του 

προοριςμοφ, όπωσ ξενοδοχειακζσ (επίςθμεσ) μονάδεσ, εςτιατόρια, κζντρα ευεξίασ, καφζ, 



ελίδα | 7  
 

εταιρίεσ εναλλακτικϊν δραςτθριοτιτων, τουριςτικά γραφεία, εταιρίεσ ενοικίαςθσ αυτοκινιτων 

κ.α. 

κοπόσ είναι θ παρουςίαςθ του προοριςμοφ και θ δυνατότθτα ςε κάκε αναγνωριςμζνθ και 

νόμιμθ επιχείρθςθ να παρουςιαςτεί και να προβλθκεί ςε κοινά - ςτόχουσ. 

Ο Ανάδοχοσ κα προχωριςει: 

 ςτον ζλεγχο και τθν επιμζλεια υπαρχόντων κειμζνων και ςτθν ςφνταξθ νζων. 

 τον ζλεγχο υπάρχοντοσ φωτογραφικοφ υλικοφ και τθν επεξεργαςία του. 

 το δθμιουργικό ςχεδιαςμό ςφμφωνα με τθν ταυτότθτα του προοριςμοφ. 

 τθ μετάφραςθ των κειμζνων ςε τρεισ γλϊςςεσ, που κα κακοριςτοφν ςε ςυνεργαςία με 

τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

 τθ ςελιδοποίθςθ του εντφπου. 

 τθν παραγωγι του εντφπου ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ που κα προτείνει και κα 

εγκρίνει θ Ανακζτουςα Αρχι. 

4.2.2. Παραγωγή 

Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ: 

1. Διαςτάςεισ: 21,00x21,00(ανοιχτό), 10,5x21,00(κλειςτό) 

2. ελίδεσ: 96 +4 

3. Χαρτί εςωτερικοφ: Velvet 80 gr. (ι άλλο βάςθ πρόταςθσ Αναδόχου) 

4. Χαρτί εξωφφλλου: Velvet 250 gr. (ι άλλο βάςθ πρόταςθσ Αναδόχου) 

5. Γλώςςεσ: Δίγλωςςο (δφο γλϊςςεσ ανά παραγωγι) 

6. Εκτφπωςη: 4χρ. Αϋ+Βϋόψθ 

7. Άλλεσ εργαςίεσ: Πλαςτικοποίθςθ Mat Αϋ όψθ εξωφφλλου 

8. Βιβλιοδεςία: Ραφτό – κολλθτό 

9. Σεμάχια: 1.500 x 2 (εκδόςεισ) = 3.000 τεμ. 

 

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟΤ 

Π.4.2.1 Κειμενογράφιςθ, μεταφράςεισ, επιλογι - επεξεργαςία φωτογραφιϊν, 

δθμιουργικόσ χεδιαςμόσ και ελιδοποίθςθ οδθγοφ. Δθμιουργία τελικϊν 

αρχείων προσ εκτφπωςθ 

Π.4.2.2 Παραγωγι – εκτφπωςθ οδθγοφ 

 

4.3. ΘΕΜΑΣΙΚΑ ΕΝΣΤΠΑ 

4.3.1. χεδιαςμόσ και παραγωγι κεματικϊν εντφπων που κα εξειδικεφονται ςε κεματικοφσ 

άξονεσ που κα ςυναποφαςιςτοφν με τθν Ανακζτουςα Αρχι.  

Ο Ανάδοχοσ κα προχωριςει: 

 ςτον ζλεγχο και τθν επιμζλεια υπαρχόντων κειμζνων και ςτθ ςφνταξθ νζων. 

 τον ζλεγχο υπάρχοντοσ φωτογραφικοφ υλικοφ και ςτθν επεξεργαςία του. 
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 το δθμιουργικό ςχεδιαςμό ςφμφωνα με τθν ταυτότθτα του προοριςμοφ. 

 τθ μετάφραςθ των κειμζνων ςε τρεισ γλϊςςεσ, που κα κακοριςτοφν ςε ςυνεργαςία με 

τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

 τθ ςελιδοποίθςθ των εντφπων. 

 τθν παραγωγι των εντφπων ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ που κα προτείνει και κα 

εγκρίνει θ Ανακζτουςα Αρχι. 

4.3.2. Παραγωγή 

Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ (θεματικά ζντυπα): 

1. Διαςτάςεισ: 21Χ48 (ανοιχτό) 

2. Είδοσ: πολφπτυχο 

3. Χαρτί: Velvet 160gr. (ι άλλο βάςθ πρόταςθσ Αναδόχου) 

4. Γλώςςεσ: Δίγλωςςο (δφο γλϊςςεσ ανά παραγωγι για κάκε κεματικό ζντυπο) 

5. Εκτφπωςη: 4χρ. Αϋ+Βϋόψθ 

6. Σεμάχια: 1.500 x 2 (εκδόςεισ / κεμ. ζντυπο) * 4(κεματικοί άξονεσ) = 12.000 τεμ. 

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟΤ 

Π.4.3.1 Κειμενογράφιςθ, μεταφράςεισ, επιλογι - επεξεργαςία φωτογραφιϊν, 

δθμιουργικόσ χεδιαςμόσ. Δθμιουργία τελικϊν αρχείων κεματικϊν 

εντφπων προσ εκτφπωςθ 

Π.4.3.2 Παραγωγι – εκτφπωςθ εντφπων 

4.4. ΚΑΣΑΧΩΡΗΕΙ 

4.4.1. χεδιαςμόσ τουλάχιςτον τριϊν (3) διαφθμιςτικϊν καταχωριςεων. χεδιαςμόσ 

ςφγχρονων διαφθμιςτικϊν καταχωριςεων. 

4.4.2. Αγορά χϊρου ςε in flights ζντυπα µε ςκοπό τθν ενίςχυςθ του brand. 

Ο Ανάδοχοσ κα προχωριςει: 

 ςτον ζλεγχο και τθν επιμζλεια υπαρχόντων κειμζνων και ςτθ ςφνταξθ νζων. 

 τον ζλεγχο υπάρχοντοσ φωτογραφικοφ υλικοφ – επεξεργαςία του. 

 το δθμιουργικό ςχεδιαςμό ςφμφωνα με τθν ταυτότθτα του προοριςμοφ. 

 τθ μετάφραςθ των κειμζνων ςτισ γλϊςςεσ που κα κακοριςτοφν ςφμφωνα με τα 

ζντυπα που κα προτακοφν για καταχϊρθςθ. 

 τθν αγορά χϊρου ςε ζντυπα (media buying)  

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟΤ 

Π.4.4.1 Δθμιουργικόσ χεδιαςμόσ καταχωριςεων 

Π.4.4.2 Αγορά χϊρου ςε ζντυπα 
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4.5. MERCHANDISE ΤΛΙΚΟ 

4.5.1. – 4.5.2. χεδιαςμόσ και παραγωγι διαφθμιςτικϊν επίςθμων δϊρων. Σα δϊρα αυτά 

αποτελοφν ζμμεςθ διείςδυςθ ςτισ αγορζσ, ενίςχυςθ του “word of mouth” και ιςχυροποίθςθ 

του brand. 

Ενδεικτικά merchandise υλικά μποροφν να είναι coasters, μαγνθτάκια, τςάντεσ, cardpostal, 

κοφπεσ, μολφβια, ςθμειωματάρια, θμερολόγια, μπλουηάκια, καπζλα κ.λ.π. 

Ο Ανάδοχοσ κα προχωριςει: 

 ςτο ςχεδιαςμό τουσ ςφμφωνα με τθν ταυτότθτα του προοριςμοφ. 

 τον κακοριςμό των τεχνικϊν προδιαγραφϊν των υλικϊν. 

 τθν παραγωγι, ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ που κα προτείνει, κατ’ ελάχιςτον: 

 50 τετράδεσ coasters 

 50 τςάντεσ gymsack 

 100 πετςζτεσ καλάςςθσ 

 200 μπρελόκ 

 200 μολφβια 

 200 μπλόκ ςθμειϊςεων Α4 (50φυλλα) με εξϊφυλλο, εκτφπωςθ 4χρωμία και 

ψαροκόλλθςθ 

 500 μαγνθτάκια 4χρωμία 

 4 κζματα card postal X 200 τεμάχια ζκαςτο 

 300 τςάντεσ από φφαςμα  

 100 T-shirts  

 200 κοφπεσ καφζ 

Ο Ανάδοχοσ πριν από τθν τελικι παραγωγι κα προτείνει υλικά υλοποίθςθσ και κα δειγματίςει, 

ϊςτε να εγκρίνει θ Ανακζτουςα Αρχι. 

4.5.3. χεδιαςμόσ και τθν ανάπτυξθ e-shop το οποίο κα ενταχκεί ςτο κεντρικό τουριςτικό 

portal www.visitkavala.gr. 

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟΤ 

Π.4.5.1 Δθμιουργικόσ χεδιαςμόσ Merchandise υλικϊν. Δθμιουργία τελικϊν 

αρχείων προσ εκτφπωςθ 

Π.4.5.2 Παραγωγι Merchandise υλικϊν 

Π.4.5.3 χεδιαςμόσ Ανάπτυξθ e-shop 

4.6. ΟΠΣΙΚΟΑΚΟΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ (SPOT, VIDEOS κ.α) 

Αφορά ςτο ςχεδιαςμό και παραγωγι ςφγχρονου οπτικοακουςτικοφ υλικοφ, που κα προβάλει 

τθν εμπειρία του προοριςμοφ µε ανκρωποκεντρικό τρόπο.  

Σο οπτικοακουςτικό υλικό κα είναι πολυγλωςςικό και κα χρθςιμοποιθκεί για τθν παρουςίαςθ 
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του προοριςμοφ ςε ειδικζσ παρουςιάςεισ, εκκζςεισ κακϊσ και ςτα διαδικτυακά μζςα 

προβολισ. 

τα πλαίςια του Ζργου τθσ παροφςασ διακιρυξθσ κα πραγματοποιθκεί θ παραγωγι: 

4.6.1. 4 Videos - teasers κεματικϊν αξόνων τουριςμοφ, που κα ςυναποφαςιςτοφν με τθν 

Ανακζτουςα Αρχι, διάρκειασ τουλάχιςτον 25sec το κακζνα. Ζνα εξ αυτϊν που κα 

ςυναποφαςιςτεί με τθν Ανακζτουςα Αρχι πρζπει να περιζχει πλάνα 360ο για τθν χριςθ 

γυαλιϊν VR τελευταίασ τεχνολογίασ. 

4.6.2. Video για τθν ιςτορία του Φρουρίου, διάρκειασ τουλάχιςτον 5 λεπτϊν, που αποτυπϊνει 

τθν ιςτορία τθσ πόλθσ τθσ Καβάλασ από το 1836 ζωσ ςιμερα. 

4.6.3. Video για τθν παρουςίαςθ των επιγραφϊν του αρχαιολογικοφ χϊρου των Φιλίππων, 

μζγιςτθσ διάρκειασ 90 λεπτϊν.  

Ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει: 

 Σθ ςφνταξθ πρωτότυπων ςεναρίων που κα αναδεικνφουν τουσ τουριςτικοφσ πόρουσ 

του προοριςμοφ. 

 Σο reperaz και επιλογι locations για shooting. 

 Σθν παραγωγι πρωτότυπων επίγειων και εναζριων πλάνων (HD). 

 Σο casting ςυντελεςτϊν. 

 Σθ μουςικι επζνδυςθ (πρωτότυπθ) απαλλαγμζνθ και ελεφκερθ δικαιωμάτων. 

 Σο ςπικάη αυτϊν. 

 Σον υποτιτλιςμό ςε τρεισ γλϊςςεσ κατϋεπιλογι και με τθν ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ. 

 Σον εμπλουτιςμό με γραφικζσ απεικονίςεισ (infographics κ.α). 

 Σο μοντάη και το color correction. 

4.6.4. Σθν προμικεια δυο ηευγϊν γυαλιϊν VR τελευταίασ τεχνολογίασ. 

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟΤ  

Π.4.6.1 4 Videos- teasers προβολισ κεματικϊν αξόνων τουριςμοφ 

Π.4.6.2 Video για τθν ιςτορία του Φρουρίου 

Π.4.6.3 Video επιγραφϊν Αρχ. χϊρου Φιλίππων 

Π.4.6.4 Προμικεια δφο ηευγϊν γυαλιϊν VR 

5.  ΕΚΘΕΕΙ - ΕΚΔΗΛΩΕΙ 

5.1.  ΕΚΘΕΕΙ 

Οι εκκζςεισ καταλαμβάνουν µια ιδιαίτερθ κζςθ ςτο τοµζα τθσ προϊκθςθσ και τθσ 

επικοινωνιακισ ςτρατθγικισ των προοριςμϊν. Είναι ζνα µζςο που επιτυγχάνει τθν άμεςθ 

επαφι µε τουσ πελάτεσ αλλά και τα κανάλια διανομισ, ενεργοποιϊντασ όλεσ τισ αιςκιςεισ. 



ελίδα | 11  
 

Επιλζγονται τρεισ τρόποι ςυμμετοχισ ςε τουριςτικζσ εκκζςεισ: 

▸ ε εκκζςεισ που πραγματοποιοφνται ςε αγορζσ ςτόχουσ και λαμβάνει μζροσ µε περίπτερο ο 

Ε.Ο.Σ (μίςκωςθ stand). 

▸ ε εκκζςεισ που πραγματοποιοφνται ςε αγορζσ ςτόχουσ και λαμβάνει μζροσ θ Περιφζρεια 

Α.Μ.Θ. 

▸ ε εκκζςεισ που πραγματοποιοφνται ςε αγορζσ ςτόχουσ και αξιολογείται θ προϊκθςθ του 

προοριςμοφ µε ανεξάρτθτο περίπτερο (ενοικίαςθ χϊρου και καταςκευι αυτόνομου 

περιπτζρου). 

Με βάςθ όλα τα παραπάνω οι εκκζςεισ που κα ςυμμετάςχει θ Καβάλα για το ζτοσ 2019 είναι: 

Εξωτερικοφ 

 Μάρτιοσ 2019 - ΙΣΒ Βερολίνο (ςυμμετοχι με ΠΑΜΘ) 

 Μάρτιοσ 2019 - ΜΙΣΣ Μόςχα (ςυμμετοχι με ΠΑΜΘ) 

 Απρίλιοσ 2019 - TAXIDI Κφπροσ (αυτόνομο περίπτερο) 

 Ιοφνιοσ 2019 - KOFTA εοφλ (ςυμμετοχι με ΕΟΣ)  

 επτζμβριοσ 2019 - IFTM Παρίςι (ςυμμετοχι με ΠΑΜΘ)  

 επτζμβριοσ 2019 - WTM Λονδίνο (ςυμμετοχι με ΠΑΜΘ) 

 Νοζμβριοσ 2019 - TT WARSAW Βαρςοβία (ςυνεκκζτθσ ΕΟΣ)  

Εςωτερικοφ 

 Νοζμβριοσ 2019 - PHILOXENIA Θεςςαλονίκθ (αυτόνομο περίπτερο) 

 Μάιοσ 2019 - Greek Travel Show– Ακινα (αυτόνομο περίπτερο) 

Με βάςθ όλα τα παραπάνω οι εκκζςεισ που κα ςυμμετάςχει θ Καβάλα για το πρϊτο δίμθνο 

του ζτουσ 2020 είναι: 

Εξωτερικοφ 

 Ιανουάριοσ 2020 - FERIENMESSE Βιζννθ (ςυνεκκζτθσ ΕΟΣ) 

 Ιανουάριοσ 2020 - New York Times Travel Show (ςυμμετοχι με ΕΟΣ) 

 Φεβρουάριοσ 2020 - ΣΣR Βουκουρζςτι (αυτόνομο περίπτερο)  

 Φεβρουάριοσ 2020 - SAJAM TURIZMA Βελιγράδι (αυτόνομο περίπτερο) 

 Φεβρουάριοσ 2020 - IMTM Ιςραιλ (ςυνεκκζτθσ ΕΟΣ)  

Ο Ανάδοχοσ θα αναλάβει: 

 Για εκθζςεισ με αυτόνομο περίπτερο: 

 Σθν εξαςφάλιςθ χϊρου εμβαδοφ 12-15 τ.μ.  

 Σον ςχεδιαςμό και τθ τριςδιάςτατθ απεικόνιςθ του περιπτζρου. 

 Σισ εκτυπϊςεισ και τθν επικόλλθςθ των γραφικϊν. 

 Σθ δόμθςθ εκκεςιακισ δομισ και μετά το πζρασ αποξιλωςθ και απομάκρυνςθ. 

 Όλα τα ζξοδα εγγραφισ ςτθν ζκκεςθ και ςτουσ καταλόγουσ. 

 Σα ζξοδα κατανάλωςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ. 

 Σα ζξοδα μεταφοράσ του προωκθτικοφ υλικοφ. 

 Σθν εξαςφάλιςθ διερμθνζα με άριςτθ γνϊςθ τθσ ελλθνικισ τθσ αγγλικισ και τθσ 

επίςθμθσ γλϊςςασ τθσ χϊρασ όπου πραγματοποιείται θ ζκκεςθ, ςε κάκε 
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προοριςμό – ζκκεςθ. 

 

 Για εκθζςεισ ωσ ςυνεκθζτησ του Ε.Ο.Τ: 

 Σθν εξαςφάλιςθ και κάλυψθ εξόδων χϊρου από τον Ε.Ο.Σ. 

 Σα ζξοδα μεταφοράσ του προωκθτικοφ υλικοφ. 

 Σθν εξαςφάλιςθ διερμθνζα με άριςτθ γνϊςθ τθσ ελλθνικισ τθσ αγγλικισ και τθσ 

επίςθμθσ γλϊςςασ τθσ χϊρασ, όπου πραγματοποιείται θ ζκκεςθ, ςε κάκε 

προοριςμό – ζκκεςθ. 

 

 Για εκθζςεισ που ςυμμετζχει η Π-Α.Μ.Θ.: 

 Σα ζξοδα μεταφοράσ του προωκθτικοφ υλικοφ. 

 Σθν εξαςφάλιςθ διερμθνζα με άριςτθ γνϊςθ τθσ ελλθνικισ τθσ αγγλικισ και τθσ 

επίςθμθσ γλϊςςασ τθσ χϊρασ, όπου πραγματοποείται θ ζκκεςθ ςε κάκε 

προοριςμό – ζκκεςθ. 

 

ΜΕΣΑΦΟΡΕ - ΔΙΑΜΟΝΕ 

Αναφορικά με τισ μεταφορζσ – διαμονζσ: 

 Για τισ εκθζςεισ με αυτόνομο περίπτερο ο Ανάδοχοσ θα αναλάβει: 

 Σθν αεροπορικι μεταφορά από το αεροδρόμιο τθσ Καβάλασ ι τθσ Θεςςαλονίκθσ 

(ανάλογα με τθν διακεςιμότθτα πτιςεων) προσ ζκαςτο προοριςμό για δφο ςτελζχθ 

τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και ζναν εκπρόςωπο του Αναδόχου, ςε περίπτωςθ οδικισ 

μεταφοράσ τα ζξοδα καλφπτονται από τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

 Διαμονι ςε μονόκλινα δωμάτια με πρωινό ςε ξενοδοχείο πλθςίον των εκκεςιακϊν 

χϊρων με μζγιςτθ χρζωςθ 160 ι 220 ευρϊ ανά θμεριςια διαμονι ςφμφωνα με τθν 

κατθγορία του διαμζνοντοσ και όπωσ ορίηει ο νόμοσ 4336/2015. 

 Σισ μετακινιςεισ από και προσ το ξενοδοχείο και το αεροδρόμιο και από και προσ 

το ξενοδοχείο και τον εκκεςιακό χϊρο. 

 

 Για τισ εκθζςεισ που η Καβάλα ςυμμετζχει ωσ ςυν-εκθζτησ είτε του Ε.Ο.Τ είτε ςε 

ςυνεργαςία με την Π.Α.Μ.Θ. ή άλλουσ φορείσ δημόςιουσ ή ιδιωτικοφσ: 

 Σθν αεροπορικι μεταφορά από το αεροδρόμιο τθσ Καβάλασ ι τθσ Θεςςαλονίκθσ 

(ανάλογα με τθν διακεςιμότθτα πτιςεων) προσ ζκαςτο προοριςμό για ζνα 

ςτζλεχοσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και ζναν εκπρόςωπο του Αναδόχου. 

 Διαμονι ςε μονόκλινα δωμάτια με πρωινό ςε ξενοδοχείο πλθςίον των εκκεςιακϊν 

χϊρων και με μζγιςτθ χρζωςθ 160 ι 220 ευρϊ ανά θμεριςια διαμονι ςφμφωνα με 

τθν κατθγορία του διαμζνοντοσ και όπωσ ο νόμοσ 4336/2015 ορίηει. 

 Σισ μετακινιςεισ από και προσ το ξενοδοχείο και το αεροδρόμιο και από και προσ 

το ξενοδοχείο και τον εκκεςιακό χϊρο. 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Σο κατάλυμα για τισ εκτόσ ζδρασ διανυκτερεφςεισ κα επιλζγεται από τον Ανάδοχο και κα 

εγκρίνεται μετά από πρόταςι του από τθν Ανακζτουςα Αρχι. 
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Ο Ανάδοχοσ πραγματοποιεί τθν κράτθςθ δωματίου και αποςτζλλει το αποδεικτικό κράτθςθσ 

(voucher) μζςω e-mail ι FAX (ςε περίπτωςθ μθ φπαρξθσ λειτουργίασ email) ςτθν Τπθρεςία και 

ςτον υπάλλθλο που πρόκειται να μετακινθκεί.  

Ο Ανάδοχοσ κάνει τθν κράτθςθ ειςιτθρίων και αποςτζλλει το e-ticket μζςω e-mail ι FAX (ςε 

περίπτωςθ μθ φπαρξθσ/λειτουργίασ email) ςτθν Τπθρεςία και ςτον υπάλλθλο που πρόκειται 

να μετακινθκεί. 

ε περίπτωςθ ακφρωςθσ πτιςεωσ, απεργίασ ι άλλου γεγονότοσ που δεν επιτρζπει τθν 

διεξαγωγι τθσ πτιςεωσ, θ εταιρεία κα ενθμερϊνει τθλεφωνικϊσ τον υπάλλθλο εγκαίρωσ 

προκειμζνου να μθν μεταβεί ςτο αεροδρόμιο. 

Αλλαγζσ ειςιτθρίων που αυξάνουν το κόςτοσ κα γίνονται μόνο κατόπιν εγκρίςεωσ του 

Τπθρεςιακοφ προϊςταμζνου του μετακινοφμενου. 

Ο υπάλλθλοσ, ςτθν κατάςταςθ πλθρωμισ οδοιπορικϊν εξόδων, υποβάλλει μόνο τισ κάρτεσ 

επιβίβαςθσ (Boarding Pass). 

Αλλαγζσ ειςιτιριων που δεν οδθγοφν ςε υποβολι νζου επικαιροποιθμζνου προγράμματοσ 

αλλά επιβαρφνουν το κόςτοσ του ειςιτθρίου, κα γίνονται μόνο κατόπιν εγκρίςεωσ του 

Τπθρεςιακοφ προϊςταμζνου του μετακινοφμενου. 

 

B2B ΤΝΑΝΣΗΕΙ 

Αναφορικά με τθ διοργάνωςθ B2B ςυναντιςεων: 

 Σε κάθε ςυμμετοχή ςε ζκθεςη του εξωτερικοφ και του εςωτερικοφ για τη διοργάνωςη B2B 

ςυναντήςεων με tour operators, travel agents, leader opinion κ.α, ο Ανάδοχοσ θα 

αναλάβει: 

 Σθ ςφνταξθ λίςτασ επαφϊν. 

 Σθ ςυνεργαςία με τα κατά τόπουσ γραφεία του Ε.Ο.Σ για εξαςφάλιςθ λίςτασ 

επαφϊν. 

 Σθν αποςτολι προςκλιςεων ςτισ εγκεκριμζνεσ επαφζσ. 

 Σο follow up τουλάχιςτον 10 θμζρεσ πριν τθν διεξαγωγι κάκε ζκκεςθσ. 

 Σθν αποςτολι τελικισ λίςτασ ςυναντιςεων ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τουλάχιςτον 5 

θμζρεσ πριν από τθν ζναρξθ κάκε ζκκεςθσ. 

 Σθν εξαςφάλιςθ Διερμθνείασ – μετάφραςθσ για τθν διεξαγωγι των ςυναντιςεων. 

 Σθν επιμζλεια ψθφιακϊν παρουςιάςεων. 

 φνταξθ μετά το πζρασ κάκε ζκκεςθσ τελικισ λίςτασ ςυναντιςεων και αποςτολι 

τθσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι.  

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ ΕΚΘΕΗ 

Π.5.1.1 Μάρτιοσ 2019 - ΙΣΒ, Βερολίνο (ςυμμετοχι με Π.Α.Μ.Θ) 

Π.5.1.2 Μάρτιοσ 2019 - ΜΙΣΣ, Μόςχα (ςυμμετοχι με Π.Α.Μ.Θ) 
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Π.5.1.3 Απρίλιοσ 2019 - TAXIDI, Κφπροσ (αυτόνομο περίπτερο) 

Π.5.1.4 Μάιοσ 2019 - GREEK TRAVEL SHOW, Ακινα (αυτόνομο περίπτερο 

Π.5.1.5 Ιοφνιοσ 2019 - KOFTA,  εοφλ (ςυμμετοχι με Ε.Ο.Σ)  

Π.5.1.6 επτζμβριοσ 2019 - IFTM, Παρίςι (ςυμμετοχι με Π.Α.Μ.Θ)  

Π.5.1.7 επτζμβριοσ 2019 - WTM, Λονδίνο (ςυμμετοχι με Π.Α.Μ.Θ) 

Π.5.1.8 Νοζμβριοσ 2019 - TT WARSAW, Βαρςοβία (ςυνεκκζτθσ Ε.Ο.Σ)  

Π.5.1.9 Νοζμβριοσ 2019 - PHILOXENIA, Θεςςαλονίκθ (αυτόνομο περίπτερο) 

Π.5.1.10 Ιανουάριοσ 2020/ FERIENMESSE, Βιζννθ (ςυνεκκζτθσ Ε.Ο.Σ) 

Π.5.1.11 
Ιανουάριοσ 2020 - NEW YORK TIMES TRAVEL SHOW, Ν.Τόρκθ  (ςυμμετοχι με 

Ε.Ο.Σ) 

Π.5.1.12 Φεβρουάριοσ 2020 - ΣΣR, Βουκουρζςτι (αυτόνομο περίπτερο) 

Π.5.1.13 Φεβρουάριοσ 2020 -SAJAM TURIZMA, Βελιγράδι (αυτόνομο περίπτερο) 

Π.5.1.14 Φεβρουάριοσ 2020 - IMTM, Ιςραιλ (ςυνεκκζτθσ Ε.Ο.Σ) 

5.2 ΕΚΔΗΛΩΕΙ ΠΡΟΒΟΛΗ 

5.2.1. – 5.2.2. Αφορά ςε ςτοχευμζνεσ δράςεισ προβολισ και προϊκθςθσ εν γζνθ του 

προοριςμοφ με events (θμερίδεσ, workshops κ.α.) ςε κεντρικοφσ χϊρουσ ςτθν Κίνα (εντηζν) 

και ςτθν Κωνςταντινοφπολθ, με ςτόχο τθν προςζλκυςθ επαγγελματιϊν - επενδυτϊν και 

επιςκεπτϊν.  

Ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει: 

 τθν πρόταςθ υλοποίθςθσ εκδθλϊςεων ςε κάκε χϊρα – ςτόχο. 

 Σθ ςφνταξθ λίςτασ προςκεκλθμζνων. 

 Σθν αποςτολι προςκλιςεων και follow up. 

 Σθν εξαςφάλιςθ και κάλυψθ τυχόν εξόδων ενοικίαςθσ χϊρου με όλθ τθν απαραίτθτθ 

υλικοτεχνικι υποδομι. 

 Σθ γραμματειακι υποςτιριξθ των εκδθλϊςεων. 

 Σθν εξαςφάλιςθ Διερμθνείασ. 

 Σθ μεταφορά του προωκθτικοφ υλικοφ. 

 Σα διάφορα κόςτθ των εκδθλϊςεων (catering κ.α) 

Αναφορικά με τισ μεταφορζσ – διαμονζσ, Θα αναλάβει: 

 τθν αεροπορικι μεταφορά από το αεροδρόμιο τθσ Καβάλασ ι τθσ Θεςςαλονίκθσ 

(ανάλογα με τθν διακεςιμότθτα πτιςεων) προσ ζκαςτο προοριςμό για δφο ςτελζχθ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ και ζναν εκπρόςωπο του Αναδόχου. 
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 Σθ διαμονι ςε μονόκλινα δωμάτια με πρωινό ςε ξενοδοχείο τουλάχιςτον 3ων αςτζρων 

πλθςίον των εκκεςιακϊν χϊρων. 

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟΤ 

Π.5.2.1 Εκδιλωςθ ςτθν Κίνα 

Π.5.2.2 Εκδιλωςθ ςτθν Κωνςταντινοφπολθ 

6. FAM TRIPS 

6.1. – 6.2. Θα διοργανωκοφν ταξίδια εξοικείωςθσ (fam trips) µε ςυμμετοχι bloggers, 

δθμοςιογράφων και tour operators. Θ επιλογι τόςο των χϊρων ςτόχων όςο και των 

ςυμμετεχόντων κα γίνει μετά από πρόταςθ του Αναδόχου και με τθν ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ. Κατά τθν διάρκεια των ταξιδιϊν αυτϊν οι προςκεκλθμζνοι του 

προοριςμοφ κα περιθγθκοφν ςε κάκε ςθμείο του προοριςμοφ, κα ςυμμετάςχουν ςε 

δραςτθριότθτεσ και κα απολαφςουν κάκε ςτιγμι τθσ παραμονισ τουσ.  

κοπόσ αυτϊν των ταξιδιϊν είναι να δθμιουργθκεί ζνταςθ δθμοςιότθτασ και να προωκθκοφν 

ςυνζργειεσ µε απϊτερο ςτόχο τθν ενδυνάμωςθ τθσ προςζλευςθσ επιςκεπτϊν από τισ χϊρεσ 

των προςκεκλθμζνων. 

Μζςω των παραπάνω δράςεων κα ενιςχυκεί θ εικόνα τθσ Καβάλασ και θ ςχζςθ µε Μ.Μ.Ε 

(Media Relations), όπωσ επίςθσ κα αναηθτθκοφν ςυνζργειεσ µε keystakeholders (PublicAffairs). 

Ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει: 

 Σθ διοργάνωςθ δφο (2) ταξίδια εξοικείωςθσ με τουλάχιςτον 5 ςυμμετζχοντεσ ςε κάκε 

ζνα από τισ αγορζσ ςτόχουσ. 

 Σθ κατάρτιςθ προγράμματοσ περιθγιςεων και δραςτθριοτιτων. 

 Σο ςχεδιαςμό και παραγωγι προωκθτικοφ υλικοφ, δϊρων και προγράμματοσ των fam 

trips. 

 Σθν εξαςφάλιςθ διαμονισ, διατροφισ, μετακινιςεων (εςωτερικϊν) και ξεναγοφ. 

 Σθν εξαςφάλιςθ μετακινιςεων για τουσ ςυμμετζχοντεσ από και προσ τθν Καβάλα 

(αεροπορικϊσ ι οδικϊσ). 

 Σθ φωτογραφικι κάλυψθ των ταξιδιϊν. 

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟΤ 

Π.6.1 Πρϊτο ταξίδι εξοικείωςθσ 

Π.6.2 Δεφτερο ταξίδι εξοικείωςθσ 

7. ΕΙ∆ΙΚΕ ΔΡΑΕΙ 

7.1  ΑΝΑΠΣΤΞΗ – ΠΡΟΒΟΛΗ ΘΕΜΑΣΙΚΟΤ ΑΞΟΝΑ (Γαςτρονομία) 

7.1.1. Για το ζτοσ 2019 επιλζγεται θ ςυνζχιςθ του ςχεδίου ανάπτυξθσ του γαςτρονομικοφ 
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τουριςμοφ με τίτλο “Kavala Tales of Taste” και οι ενζργειεσ που ςχεδιάηονται αφοροφν ςτισ 

ενζργειεσ εφαρμογισ και δθμοςιότθτάσ του. 

Ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει: 

 το ςχεδιαςμό και θ δθμιουργία micro site γαςτρονομικοφ τουριςμοφ που κα ενταχκεί 

ςτο κεντρικό τουριςτικό portal www.visitkavala.gr  

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟΤ 

Π.7.1.1 χεδιαςμόσ και δθμιουργία micro site γαςτρονομικοφ τουριςμοφ ςτο 

κεντρικό τουριςτικό portal www.visitkavala.gr  

 

7.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΣΟΙΚΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ 

Ο ςχεδιαςμόσ και θ υλοποίθςθ του προγράμματοσ ευαιςκθτοποίθςθσ των κατοίκων µε ςτόχο 

τθν ενίςχυςθ ι και απόκτθςθ «τουριςτικισ αντίλθψθσ», είναι βζβαιο ότι κα διευκολφνει αλλά 

και κα κάνει πιο παραγωγικζσ τισ ςχζςεισ των κατοίκων µε τουσ επιςκζπτεσ.  

Θ υλοποίθςθ των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων, θ διαφιμιςθ ςτα τοπικά ΜΜΕ, θ οργάνωςθ 

εκελοντικϊν ομάδων, είναι οριςμζνα από τα εργαλεία που μποροφν να ςυμβάλλουν ςτθ 

βελτίωςθ τθσ εικόνασ τθσ πόλθσ και τθσ ευρφτερθσ περιοχισ.  

7.2.1. Με ςτόχο τθν υψθλότερθ ποιοτικά παρεχόμενθ υπθρεςία, κα διοργανωκοφν 

επιμορφωτικζσ δράςεισ ςυγκεκριμζνα το «χολείο Σουριςμοφ». 

τόχοσ του «χολείου Σουριςμοφ» είναι να προςφζρει ςτουσ επαγγελματίεσ κι εργαηομζνουσ 

ςτον χϊρο του Σουριςμοφ και του Επιςιτιςμοφ διαρκι επιμόρφωςθ κι ενθμζρωςθ, µε ςτόχο να 

αποκτιςουν επικαιοροποιθμζνεσ γνϊςεισ και να παρακολουκοφν µε ςυνζπεια και 

επαγγελματιςμό τισ νζεσ εξελίξεισ ςε ζνα διαρκϊσ µμεταβαλλόμενο εργαςιακό περιβάλλον. 

7.2.2. το πλαίςιο του παρόντοσ ζργου πρζπει να υλοποιθκοφν τουλάχιςτον μια δράςθ 

ευαιςκθτοποίθςθσ τθσ τοπικισ κοινωνίασ και ενίςχυςθσ τθσ τουριςτικισ ςυνείδθςθσ και 

τουλάχιςτον μια δράςθ επιμόρφωςθσ των επαγγελματιϊν του τουριςμοφ. 

Ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει: 

 όλεσ τισ υπθρεςίεσ οργάνωςθσ των εκπαιδευτικϊν δράςεων. 

 Σθ δθμοςιότθτα των δράςεων ςτα τοπικά Μ.Μ.Ε με Δελτία Σφπου. 

 Σθ γραμματειακι υποςτιριξθ των εκπαιδευτικϊν δράςεων. 

 Συχόν αμοιβζσ ειςθγθτϊν. 

 Σθν εξαςφάλιςθ αίκουςασ/ων και τθν απαραίτθτθ υλικοτεχνικι υποδομι τουσ. 

 

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟΤ 

Π.7.2.1 Δράςθ για τουσ επαγγελματίεσ του τουριςμοφ 

Π.7.2.2 Δράςθ για τθν τοπικι κοινωνία 

http://www.visitkavala.gr/
http://www.visitkavala.gr/
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7.3. ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΕΘΕΛΟΝΣΙΚΩΝ ΒΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΕΩΝ 

Θ Καβάλα μπορεί να προςφζρει ςτον επιςκζπτθ πλοφςιεσ και μοναδικζσ βιωματικζσ εμπειρίεσ, 

αρκεί κάποιοσ να του δϊςει τθν ευκαιρία να τισ βιϊςει. Ο ςφγχρονοσ ταξιδιϊτθσ αναηθτά να 

ηιςει τθν αλθκινι εμπειρία. Μζςω τζτοιων βιωματικϊν περιθγιςεων, για παράδειγμα βόλτα 

ςτθν νυχτερινι Καβάλα, ψάρεψα, μαγειρικι, κ.α., οι οποίεσ κα πραγματοποιοφνται από 

πολίτεσ (εκελοντζσ), κα ιςχυροποιείται θ εικόνα μιασ μοναδικισ πραγματικότθτασ τθν οποία ο 

ταξιδιϊτθσ κα βιϊνει και κα γίνεται ζνα µε τον προοριςμό, εξελίςςοντασ τον ςε «πρεςβευτι» 

του προοριςμοφ και πικανόν να γίνει ζνασ ςοβαρόσ πολλαπλαςιαςτισ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

εμπειρίασ (“word of mouth”). 

Ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει: 

 τθ μελζτθ ανάπτυξθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ δράςθσ. 

 Σθ δθμοςιότθτα των δράςεων ςτα τοπικά Μ.Μ.Ε με Δελτία Σφπου. 

 Σθν ενθμζρωςθ – κινθτοποίθςθ των πολιτιςτικϊν φορζων τθσ περιοχισ. 

 Σο ςχεδιαςμό και τθν ανάπτυξθ micro site το οποίο κα ενταχκεί ςτο κεντρικό 

τουριςτικό portal www.visitkavala.gr. 

 

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟΤ 

Π.7.3 χεδιαςμόσ – ανάπτυξθ Πλατφόρμασ εκελοντικϊν βιωματικϊν 

περιθγιςεων 

 

7.4 ΝΕΕ ΨΗΦΙΑΚΕ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΕ 

υμβαδίηοντασ με τισ απαιτιςεισ των νζων τεχνολογιϊν, θ Καβάλα από το 2019 

εκμεταλλευόμενθ τθ νζα ψθφιακι εποχι, κα παρζχει direct πλθροφόρθςθ ςτουσ επιςκζπτεσ 

του προοριςμοφ, προςφζροντάσ τουσ κακθμερινι ενθμζρωςθ ςχετικά με τα διάφορα events 

που λαμβάνουν χϊρα ςτον προοριςμό και προςφζροντάσ τουσ τουριςτικζσ - περιθγθτικζσ 

πλθροφορίεσ κ.α. Για να επιτευχκεί αυτόσ ο ςκοπόσ κα εγκαταςτακοφν ςτθν πόλθ ςαράντα 

(40) ςυςκευζσ beacons και το κατάλλθλο λογιςμικό πρόγραμμα προγραμματιςμοφ τουσ. Όταν 

ο επιςκζπτθσ προςεγγίηει ςε κοντινι απόςταςθ τθ ςυςκευι beacon, αυτόματα κα 

προβάλλονται ςτο κινθτό του οι πλθροφορίεσ που ο Φορζασ επικυμεί. 

 

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟΤ 

Π.7.4 Εγκατάςταςθ ςαράντα (40) ςυςκευϊν beacons και μθχανιςμοφ διαχείριςθσ   
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Διάρκεια φμβαςησ – Χρόνοι Παράδοςησ 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ζωσ τισ 28θ Φεβρουαρίου 

2020. τον παρακάτω πίνακα παρουςιάηεται χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ ανά δράςθ: 

Α/Α ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 (διάρκεια ςε μήνεσ με αφετηρία από την υπογραφή τησ ςφμβαςησ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 υμβουλευτικζσ υπηρεςίεσ Σουριςτικήσ Προβολήσ 

1 Π.1.1             

2 Π.1.2. 

(α,β,γ,δ,ε,ςτϋ) 

            

 Τπηρεςίεσ Δημοςίων χζςεων 

3 Π.2.1             

4 Π.2.2             

5 Π.2.3             

6 Π.2.4 

(α,β,γ,δ,ε,ςτϋ) 

            

 Διαχείριςη Διαδικτυακήσ Παρουςίασ 

7 Π.3.1             

8 Π.3.2             

9 Π.3.3 

(α,β,γ,δ,ε,ςτϋ) 

            

 Δημιουργία – Εμπλουτιςμόσ Πρωτογενοφσ Τλικοφ 

10 Π.4.1.1             

11 Π.4.1.2             

12 Π.4.2.1             

13 Π.4.2.2             

14 Π.4.3.1             

15 Π.4.3.2             

16 Π.4.4.1             

17 Π.4.4.2             

18 Π.4.5.1             

19 Π.4.5.2             
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Α/Α ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 (διάρκεια ςε μήνεσ με αφετηρία από την υπογραφή τησ ςφμβαςησ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

20 Π.4.5.3             

21 Π.4.6.1             

22 Π.4.6.2             

23 Π.4.6.3             

24 Π.4.6.4             

 Εκθζςεισ - Εκδηλώςεισ 

25 Π.5.1.1             

26 Π.5.1.2             

27 Π.5.1.3             

28 Π.5.1.4             

29 Π.5.1.5             

30 Π.5.1.6             

31 Π.5.1.7             

32 Π.5.1.8             

33 Π.5.1.9             

34 Π.5.1.10             

35 Π.5.1.11             

36 Π.5.1.12             

37 Π.5.1.13             

38 Π.5.1.14             

39 Π.5.2.1             

40 Π.5.2.2             

 Fam - Trips 

41 Π.6.1             

42 Π.6.2             
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Α/Α ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 (διάρκεια ςε μήνεσ με αφετηρία από την υπογραφή τησ ςφμβαςησ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Ειδικζσ Δράςεισ 

43 Π.7.1.1             

44 Π.7.2.1             

45 Π.7.2.2             

46 Π.7.3             

47 Π.7.4             

 

ΜΕΡΟ Β – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ / ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

Ο Προχπολογιςμόσ του ζργου ανζρχεται ςτο ποςό των τριακοςίων πενιντα πζντε χιλιάδων 
ευρϊ - 355.000,00€ (286.290,32 ευρϊ χωρίσ ΦΠΑ 24%) και αναλφεται ωσ εξισ: 

Α/Α  ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 
ΣΙΣΛΟ  

 
ΠΡΟΤΠ/ΜΟ 

ΑΝΕΤ ΦΠΑ 24% 
ΦΠΑ 24% 

ΠΡΟΤ/ΜΟ 
ΤΜΠ/ΝΟΤ ΦΠΑ  

1. ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ MANAGEMENT & MARKETING 

1 Π.1.1 

 

Ενθμερωμζνο – υγκεκριμζνο πλάνο 

υλοποίθςθσ των επιμζρουσ 

δράςεων του ζργου 8.064,52 1.935,48 10.000,00 

2 Π.1.2. 

(α,β,γ,δ,ε,ςτϋ) 

Διμθνιαίεσ απολογιςτικζσ εκκζςεισ – 

παρακολοφκθςθσ του ζργου 9.677,42 2.322,58 12.000,00 

2. ΤΠΗΡΕΙΕ ΔΗΜΟΙΩΝ ΧΕΕΩΝ 

3 Π.2.1 Ενθμερωμζνο – υγκεκριμζνο πλάνο 

υλοποίθςθσ των επιμζρουσ 

δράςεων Δθμοςίων χζςεων 4.838,71 1.161,29 6.000,00 

4 Π.2.2 Δθμιουργία παρουςιάςεων, 

ςχεδιαςμόσ και παραγωγι press kit 

και δϊρου κφρουσ 2.419,35 580,65 3.000,00 

5 Π.2.3 υνζργιεσ - προβολι ςε 

ραδιοφωνικοφσ & τθλεοπτικοφσ 

ςτακμοφσ 8.064,52 1.935,48 10.000,00 
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6 Π.2.4 

(α,β,γ,δ,ε,ςτϋ) 

Διμθνιαίεσ απολογιςτικζσ εκκζςεισ – 

παρακολοφκθςθσ επί των Δθμοςίων 

χζςεων 7.258,06 1.741,94 9.000,00 

3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑ 

7 Π.3.1 Ενθμερωμζνο – υγκεκριμζνο πλάνο 

και ςτρατθγικι Διαχείριςθσ των 

Μζςων Κοινωνικισ Δικτφωςθσ και 

του επίςθμου διαδικτυακοφ τόπου 

www.visitkavala.gr 8.064,52 1.935,48 10.000,00 

8 Π.3.2 Διαδικτυακζσ καμπάνιεσ ςε αγορζσ 

– ςτόχουσ 8.064,52 1.935,48 10.000,00 

9 Π.3.3 

(α,β,γ,δ,ε,ςτϋ) 

Διμθνιαίεσ απολογιςτικζσ εκκζςεισ 

διαχείριςθσ των θλεκτρονικϊν 

μζςων 
21.774,19 5.225,81 27.000,00 

4. ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΕΜΠΛΟΤΣΙΜΟ ΠΡΩΣΟΓΕΝΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 

10 Π.4.1.1 Δθμιουργικόσ ςχεδιαςμόσ υλικϊν 

stationery 1.612,90 387,10 2.000,00 

11 Π.4.1.2 Παραγωγι – εκτφπωςθ υλικϊν 

stationery 4.838,71 1.161,29 6.000,00 

12 Π.4.2.1 Κειμενογράφιςθ, μεταφράςεισ, 

επιλογι - επεξεργαςία 

φωτογραφιϊν, δθμιουργικόσ 

χεδιαςμόσ και ελιδοποίθςθ 

οδθγοφ Travel Guide. Δθμιουργία 

τελικϊν αρχείων προσ εκτφπωςθ 11.290,32 2.709,68 14.000,00 

13 Π.4.2.2 Παραγωγι – εκτφπωςθ οδθγοφ 

Travel Guide 4.838,71 1.161,29 6.000,00 

14 Π.4.3.1 Κειμενογράφιςθ, μεταφράςεισ, 

επιλογι φωτογραφιϊν, 

δθμιουργικόσ ςχεδιαςμόσ. 

Δθμιουργία τελικϊν αρχείων 

κεματικϊν εντφπων προσ εκτφπωςθ 6.451,61 1.548,39 8.000,00 

15 Π.4.3.2 Παραγωγι – εκτφπωςθ κεματικϊν 

εντφπων 3.225,81 774,19 4.000,00 

16 Π.4.4.1 Δθμιουργικόσ ςχεδιαςμόσ 

καταχωριςεων 1.612,90 387,10 2.000,00 

17 Π.4.4.2 Αγορά χϊρου ςε ζντυπα 8.870,97 2.129,03 11.000,00 
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18 Π.4.5.1 Δθμιουργικόσ ςχεδιαςμόσ 

Merchandise υλικϊν. Δθμιουργία 

τελικϊν αρχείων προσ εκτφπωςθ 1.612,90 387,10 2.000,00 

19 Π.4.5.2 Παραγωγι merchandise υλικϊν 10.483,87 2.516,13 13.000,00 

20 Π.4.5.3 χεδιαςμόσ – Ανάπτυξθ e-shop 4.032,26 967,74 5.000,00 

21 Π.4.6.1 4 Videos- teasers προβολισ 

κεματικϊν αξόνων τουριςμοφ 10.080,64 2.419,36 12.500,00 

22 Π.4.6.2 Video για τθν ιςτορία του Φρουρίου 4.032,26 967,74 5.000,00 

23 Π.4.6.3 Video επιγραφϊν Αρχ. χϊρου 

Φιλίππων 6.451,61 1.548,39 8.000,00 

24 Π.4.6.4 Προμικεια 2 ηευγϊν γυαλιϊν VR 403,23 96,77 500,00 

5 ΕΚΘΕΕΙ - ΕΚΔΗΛΩΕΙ 

25 Π.5.1.1 Μάρτιοσ 2019 - ΙΣΒ, Βερολίνο 

(ςυμμετοχι με Π.Α.Μ.Θ) 2.419,35 580,65 3.000,00 

26 Π.5.1.2 Μάρτιοσ 2019 - ΜΙΣΣ, Μόςχα 

(ςυμμετοχι με Π.Α.Μ.Θ) 2.419,35 580,65 3.000,00 

27 Π.5.1.3 Απρίλιοσ 2019 - TAXIDI, Κφπροσ 

(αυτόνομο περίπτερο) 4.838,71 1.161,29 6.000,00 

28 Π.5.1.4 Μάιοσ 2019 - GREEK TRAVEL SHOW, 

Ακινα (αυτόνομο περίπτερο) 9.677,42 2.322,58 12.000,00 

29 Π.5.1.5 Ιοφνιοσ 2019 - KOFTA, εοφλ 

(ςυμμετοχι με Ε.Ο.Σ)  5.645,16 1.354,84 7.000,00 

30 Π.5.1.6 επτζμβριοσ 2019 - IFTM, Παρίςι 

(ςυμμετοχι με Π.Α.Μ.Θ)  2.419,35 580,65 3.000,00 

31 Π.5.1.7 επτζμβριοσ 2019 - WTM, Λονδίνο 

(ςυμμετοχι με Π.Α.Μ.Θ) 3.225,81 774,19 4.000,00 

32 Π.5.1.8 Νοζμβριοσ 2019 - TT WARSAW, 

Βαρςοβία (ςυνεκκζτθσ Ε.Ο.Σ)  4.838,71 1.161,29 6.000,00 

33 Π.5.1.9 Νοζμβριοσ 2019 - PHILOXENIA, 

Θεςςαλονίκθ (αυτόνομο περίπτερο) 9.677,42 2.322,58 12.000,00 

34 Π.5.1.10 Ιανουάριοσ 2020 - FERIENMESSE, 

Βιζννθ (ςυνεκκζτθσ Ε.Ο.Σ)  4.838,71 1.161,29 6.000,00 
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35 Π.5.1.11 Ιανουάριοσ 2020 - NEW YORK TIMES 

TRAVEL SHOW, Νζα Τόρκθ 

(ςυμμετοχι με Ε.Ο.Σ) 5.645,16 1.354,84 7.000,00 

36 Π.5.1.12 Φεβρουάριοσ 2020 - ΣΣR, 

Βουκουρζςτι (αυτόνομο περίπτερο) 8.870,97 2.129,03 11.000,00 

37 Π.5.1.13 Φεβρουάριοσ 2020 - SAJAM 

TURIZMA, Βελιγράδι (αυτόνομο 

περίπτερο) 8.870,97 2.129,03 11.000,00 

38 Π.5.1.14 Φεβρουάριοσ 2020 - IMTM, Ιςραιλ 

(ςυνεκκζτθσ Ε.Ο.Σ) 4.838,71 1.161,29 6.000,00 

39 Π.5.2.1 Εκδιλωςθ ςτθ Κίνα (εντηεν) 6.048,39 1.451,61 7.500,00 

40 Π.5.2.2 Εκδιλωςθ ςτθν Κωνςταντινοφπολθ 6.048,39 1.451,61 7.500,00 

6. FAM TRIPS 

41 Π.6.1 Πρϊτο ταξίδι εξοικείωςθσ 4.032,26 967,74 5.000,00 

42 Π.6.2 Δεφτερο ταξίδι εξοικείωςθσ 4.032,26 967,74 5.000,00 

7. ΕΙ∆ΙΚΕ ΔΡΑΕΙ 

43 Π.7.1.1 Micro site γαςτρονομικοφ 

τουριςμοφ 4.032,26 967,74 5.000,00 

44 Π.7.2.1 Δράςθ για τουσ επαγγελματίεσ του 

τουριςμοφ 806,45 193,55 1.000,00 

45 Π.7.2.2 Δράςθ για τθν τοπικι κοινωνία 3.225,81 774,19 4.000,00 

46 Π.7.3 χεδιαςμόσ – ανάπτυξθ 

Πλατφόρμασ βιωματικϊν 

περιθγιςεων 4.032,26 967,74 5.000,00 

47 Π.7.4 Εγκατάςταςθ ςαράντα (40) 

ςυςκευϊν beacons και μθχανιςμοφ 

διαχείριςθσ 17.741,93 4.258,07 22.000,00 

ΤΝΟΛΟ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ  286.290,32 68.709,68 355.000,00€ 
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ΜΕΡΟ Γ – ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 

1. Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ και ζχει τθν πλιρθ ευκφνθ ζναντι τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ να υλοποιιςει και να παραδϊςει το ζργο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτα άρκρα και παραρτιματα τθσ παροφςασ, εκτελϊντασ όλεσ τισ επιμζρουσ εργαςίεσ που 
αυτό περιλαμβάνει. 

2. Κακ' όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του Ζργου, ο Ανάδοχοσ πρζπει να ςυνεργάηεται με τθν 
Ανακζτουςα Αρχι, τθν Δ/νςθ Σουριςμοφ, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του 
οποιεςδιποτε παρατθριςεισ τουσ ςχετικά με τθν εκτζλεςθ του Ζργου. 

3. Ο Ανάδοχοσ κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τθσ 
ιςχφουςασ νομοκεςίασ ςε ςχζςθ με οποιαδιποτε εργαςία εκτελείται από μζλθ τθσ Ομάδασ 
Ζργου των εξωτερικϊν ςυνεργατϊν και των υπεργολάβων, που κα αςχολθκοφν ι κα 
παράςχουν οποιεςδιποτε υπθρεςίεσ ςε ςχζςθ με τθν παροφςα φμβαςθ. ε περίπτωςθ 
οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί ςε τρίτουσ, υποχρεοφται μόνοσ αυτόσ 
προσ αποκατάςταςι τθσ. 

4. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να εγγυάται για τθ διάκεςθ του αναφερομζνου ςτθν Προςφορά του, 
επιςτθμονικοφ και λοιποφ προςωπικοφ, κακϊσ επίςθσ και των εξωτερικϊν ςυνεργατϊν και 
των υπεργολάβων, που κα διακζτουν τθν απαιτοφμενθ εμπειρία, τεχνογνωςία και 
ικανότθτα, ϊςτε να ανταποκρικοφν πλιρωσ ςτισ απαιτιςεισ τθσ φμβαςθσ, υπόςχεται δε 
και βεβαιϊνει ότι κα επιδεικνφουν πνεφμα ςυνεργαςίασ κατά τισ επαφζσ τουσ με τισ 
αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και τα ςτελζχθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. ε αντίκετθ περίπτωςθ, θ 
Ανακζτουςα Αρχι δφναται να ηθτιςει τθν αντικατάςταςθ μζλουσ τθσ Ομάδασ Ζργου του 
Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχοσ οφείλει να προβεί ςε αντικατάςταςθ με άλλο πρόςωπο, 
ανάλογθσ εμπειρίασ και προςόντων. Αντικατάςταςθ μζλουσ τθσ Ομάδασ Ζργου του 
Αναδόχου, κατόπιν αιτιματόσ του, κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ του Ζργου, δφναται να 
γίνει μετά από ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και μόνο με άλλο πρόςωπο αντιςτοίχων 
προςόντων ι εμπειρίασ. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιιςει τθν Ανακζτουςα Αρχι 
εγγράφωσ, τουλάχιςτον δεκαπζντε (15) θμερολογιακζσ θμζρεσ πριν από τθν 
αντικατάςταςθ. 

5. O Ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά και πλιρωσ υπεφκυνοσ για πράξεισ ι παραλείψεισ του 
προςωπικοφ/ εξωτερικϊν ςυνεργατϊν/υπεργολάβων που κα απαςχολιςει για τθν 
εκτζλεςθ του ζργου και οφείλει να ενεργεί με επιμζλεια και φροντίδα, ϊςτε να εμποδίηει 
πράξεισ ι παραλείψεισ, που κα μποροφςαν να ζχουν αποτζλεςμα αντίκετο με το ςυμφζρον 
τθσ Ανακζτουςασ αρχισ. 

6. ε περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ, θ απόδειξθ αυτισ βαρφνει εξ' ολοκλιρου τον Ανάδοχο, ο 
οποίοσ υποχρεοφται μζςα ςε είκοςι (20) εργάςιμεσ μζρεσ από τθν θμερομθνία που 
ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία να τα αναφζρει εγγράφωσ και 
να προςκομίςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. 

7. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθν εκτζλεςθ όλων των φάςεων του ζργου να τθρεί τουσ 
όρουσ χριςθσ και πολιτικισ προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων ςφμφωνα με τον Γενικό 
Κανονιςμό για τθν Προςταςία Δεδομζνων (Κανονιςμόσ 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016) κακϊσ και τισ διατάξεισ του 
3471/2006 για τθν προςταςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και τθσ ιδιωτικισ ηωισ 
ςτον τομζα των θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν. 

8. Θ Ανακζτουςα Αρχι απαλλάςςεται από κάκε ευκφνθ και υποχρζωςθ από τυχόν ατφχθμα ι 
από κάκε άλλθ αιτία κατά τθν εκτζλεςθ του Ζργου. 

9. ε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ είναι Ζνωςθ/Κοινοπραξία, τα Μζλθ που αποτελοφν τθν 
Ζνωςθ/Κοινοπραξία, κα είναι αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρον υπεφκυνα ζναντι τθσ 
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Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν εκπλιρωςθ όλων των απορρεουςϊν από τθ Διακιρυξθ 
υποχρεϊςεϊν τουσ. Συχόν υφιςτάμενεσ μεταξφ τουσ ςυμφωνίεσ περί κατανομισ των 
ευκυνϊν τουσ ζχουν ιςχφ μόνον ςτισ εςωτερικζσ τουσ ςχζςεισ και ςε καμία περίπτωςθ δεν 
δφνανται να προβλθκοφν ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ωσ λόγοσ απαλλαγισ του ενόσ 
Μζλουσ από τισ ευκφνεσ και τισ υποχρεϊςεισ του άλλου ι των άλλων Μελϊν για τθν 
ολοκλιρωςθ του Ζργου. 

10. ε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ είναι Ζνωςθ/Κοινοπραξία και κατά τθ διάρκεια τθσ 
εκτζλεςθσ τθσ φμβαςθσ, οποιαδιποτε από τα Μζλθ τθσ Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ, εξαιτίασ 
ανικανότθτασ για οποιοδιποτε λόγο ι λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν μπορεί να ανταποκρικεί 
ςτισ υποχρεϊςεισ του, τα υπόλοιπα Μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ ολοκλιρωςθσ 
τθσ φμβαςθσ με τουσ ίδιουσ όρουσ και το ίδιο ςυμβατικό τίμθμα. 

11. ε περίπτωςθ λφςθσ, πτϊχευςθσ, ι κζςθσ ςε κακεςτϊσ αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι 
εκκακάριςθσ ενόσ εκ των μελϊν τθσ ζνωςθσ που απαρτίηουν τον Ανάδοχο, θ φμβαςθ 
εξακολουκεί να υφίςταται και οι απορρζουςεσ από τθ φμβαςθ υποχρεϊςεισ βαρφνουν τα 
αλλθλεγγφωσ εναπομείναντα μζλθ του Αναδόχου, μόνο εφόςον αυτά είναι ςε κζςθ να τισ 
εκπλθρϊςουν. Θ κρίςθ για τθ δυνατότθτα εκπλιρωςθσ ι μθ των όρων τθσ φμβαςθσ 
εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. ε αντίκετθ περίπτωςθ, θ 
Ανακζτουςα Αρχι δφναται να κθρφξει τον ανάδοχο ζκπτωτο. 

12. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ 
περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ που ζχουν κεςπιςκεί 
με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 
18 του ν.4412/2016. 

13. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αποδεικνφει τθν προβολι ςτα μζςα (ραδιόφωνο, διαδίκτυο 
κτλ) ι τθν οποιαδιποτε άλλθ ενζργεια προβολισ και προϊκθςθσ. 

14. ε κάκε θλεκτρονικι δθμοςίευςθ ι ζντυπθ εκτφπωςθ ςτο πλαίςιο του ςυγκεκριμζνου 
ζργου κα περιλαμβάνεται υποχρεωτικά το λογότυπο τθσ Δθμοτικισ Κοινωφελοφσ 
Επιχείρθςθσ Καβάλασ και του ΕΟΣ. Για τθν ορκι ζνκεςθ των λογοτφπων κα ακολουκοφνται 
οι οδθγίεσ των ςχετικϊν brand manuals. 

 

ΣΡΟΠΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ – ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ 

Σο προαναφερκζν ςυνολικό αντικείμενο του ζργου του Αναδόχου τθρϊντασ τισ ειδικζσ 
απαιτιςεισ του ζργου, εκτελείται ωσ ακολοφκωσ: 

Μετά τθν επιλογι του ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει: 

 τθν υποβολι του χεδίου Τλοποίθςθσ εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν 
θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ 

 τθν υλοποίθςθ των τελικά προκρινόμενων ενεργειϊν που προκφπτουν από το χζδιο 
Τλοποίθςθσ τισ υποβάλλει ο Ανάδοχοσ και εγκρίνει θ Ανακζτουςα Αρχι 

 τθ ςυνεχι υποςτιριξθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ κατά τθν υλοποίθςθ του ςυνολικοφ 
ζργου. 

Σο χζδιο Τλοποίθςθσ είναι δυνατό να ανακεωρείται, να επικαιροποιείται και να εξειδικεφεται 
περαιτζρω κατόπιν υποδείξεωσ και οδθγιϊν τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, με βάςθ τθν πορεία 
εξζλιξθσ του ζργου. 

Αναλυτικότερα, πριν τθν υλοποίθςθ κάκε ενζργειασ ο Ανάδοχοσ υποβάλλει ολοκλθρωμζνθ 
πρόταςθ υλοποίθςισ τθσ με αναλυτικι περιγραφι τθσ, τεκμθρίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτάσ 
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τθσ, ανάλυςθ και τεκμθρίωςθ του κόςτουσ και ςτθν περίπτωςθ ανάλθψθσ ενζργειασ από 
τρίτουσ, προδιαγραφζσ παραδοτζων, εκτιμϊμενο κόςτοσ, χρονοδιάγραμμα, μζςα υλοποίθςθσ 
και ενδεχομζνωσ άλλεσ αναγκαίεσ κατά περίπτωςθ λεπτομζρειεσ. 

Θ απόφαςθ τθσ υλοποίθςθσ ι μθ τθσ κάκε προτεινόμενθσ ενζργειασ λαμβάνεται από τθν 
Ανακζτουςα Αρχι, με ζγγραφθ ζγκριςθ τθσ πρόταςθσ του Αναδόχου. 

Για κάκε παραδοτζο, θ Ανακζτουςα Αρχι ςυγκαλεί τθν Επιτροπι Παραλαβισ προκειμζνου να 
το ελζγξει και να ςυντάξει ςχετικό πρακτικό. 

Σο ακριβζσ περιεχόμενο των Παραδοτζων, μετά και τθν τεχνικι προςφορά του αναδόχου, 
κακϊσ και οι λεπτομζρειεσ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ Ανακζτουςασ Αρχισ, Επιτροπισ 
Παραλαβισ και Αναδόχου, κα κακορίηονται ςτθ φμβαςθ. 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ςυνεργαςτεί ςτενά με τα αρμόδια ςτελζχθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 
προκειμζνου: 

 να ακολουκεί τισ οδθγίεσ και υποδείξεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ αναφορικά με το 
περιεχόμενο των επιμζρουσ παραδοτζων, 

 να ςυνεργάηεται με τουσ αρμόδιουσ φορείσ και τισ υπθρεςίεσ ςτον τομζα του 
τουριςμοφ ςε τοπικό, περιφερειακό και εκνικό επίπεδο, 

 να τθριςει το εγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα των επιμζρουσ εργαςιϊν και να 
μεριμνιςει εγκαίρωσ για όλεσ τισ αναγκαίεσ προετοιμαςίεσ ζωσ τθν ολοκλιρωςθ τουσ, 

 να αντιμετωπίηει με ευελιξία τυχόν τροποποιιςεισ που κα προκφψουν ωσ προσ το 
χρονοδιάγραμμα και τα επιμζρουσ χαρακτθριςτικά των παραδοτζων, 

 να υποςτθρίηει τθν κατθγοριοποίθςθ όλων των πλθροφοριϊν και των δεδομζνων ζτςι 
ϊςτε να παρουςιαςτοφν με τον καλφτερο δυνατό τρόπο, 

 να δϊςει ζμφαςθ ςτθ ρεαλιςτικότθτα του προγραμματιςμοφ υλοποίθςθσ των 
ενεργειϊν ςε ςχζςθ με τισ δυνατότθτζσ του, ςε προςωπικό και υλικοτεχνικι υποδομι, 

 να παραδίδει εγκαίρωσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι πλιρεσ αρχείο με όλα τα αναγκαία 
ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου των εργαςιϊν που 
αναλαμβάνει, 

 να παραδίδει ςτο τζλοσ κάκε διμινου από τθν ζναρξθ υλοποίθςθσ του ζργου Ζκκεςθ 
Αναφοράσ Προόδου, ςτθν οποία κα κάνει αναφορά ςτον προγραμματιςμό, ςτθν 
πρόοδο και ςτθν ολοκλιρωςθ των ωσ άνω παραδοτζων, εντόσ του διμινου αναφοράσ. 

Επίςθσ, ο Ανάδοχοσ πικανά να κλθκεί να ςυμμετζχει ςε τεχνικζσ ςυναντιςεισ αλλά και ςε 
ενζργειεσ προβολισ και δθμοςιότθτασ του ζργου, προκειμζνου να παρουςιάςει τα 
αποτελζςματα των εργαςιϊν του ςτο ευρφ κοινό. 

 

ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ 

Σα πνευματικά και ςυγγενικά δικαιϊματα των παραδοτζων του ςυνόλου των εργαςιϊν 
εκχωροφνται ρθτϊσ ςτθν Δθμοτικι Κοινωφελι Επιχείρθςθ Καβάλασ και αποτελοφν  
αποκλειςτικι  ιδιοκτθςία  αυτισ  για  απεριόριςτθ χριςθ, αναπαραγωγι  ςε  οποιοδιποτε  
τεχνολογικό  ι  άλλο  µζςο  και  απεριόριςτθ  χρονικι διάρκεια ςε όλο τον κόςμο, ενϊ ο 
Ανάδοχοσ δεν μπορεί να τα χρθςιμοποιεί, εκτόσ του πλαιςίου τθσ παροφςασ υμβάςεωσ και 
τθσ υπ’ αυτισ υλοποίθςθσ του Ζργου, χωρίσ τθν ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Οι κάκε 
είδουσ εφαρμογζσ των δθμιουργικϊν ιδεϊν, κακϊσ και όλο το ςχετικό υλικό παραγωγισ 
(μακζτεσ καταχωριςεων, μουςικι επζνδυςθ ενεργειϊν κ.λπ.) αποτελοφν περιουςιακά 
ςτοιχεία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ οποία ζχει το δικαίωμα να τα επαναχρθςιμοποιιςει 
ελεφκερα τόςο κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ όςο και μετά τθ λιξθ αυτισ. Όλο το ωσ άνω 
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υλικό παραδίδεται από τον Ανάδοχο ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ςε κατάλλθλθ μορφι ανάλογα με 
το είδοσ κάκε παραδοτζου. 

 

VIDEO – VIDEO TEASERS 

Σο ςφνολο των πνευματικϊν και ςυγγενικϊν δικαιωμάτων του οπτικοακουςτικοφ υλικοφ, όπωσ 
λεπτομερϊσ κα οριςκεί και ςτθν οικεία ςφμβαςθ, τα πλάνα δθλαδι, μαηί µε το φυςικό τουσ 
ιχο, παραχωροφνται ςτθν Δθμοτικι Κοινωφελι Επιχείρθςθ Καβάλασ για τθν µε οποιοδιποτε 
τρόπο χριςθ και εκμετάλλευςθ του υλικοφ αυτοφ, κα ανικουν απεριορίςτωσ χρονικά και 
αποκλειςτικά ςτθν Δθμοτικι Κοινωφελι Επιχείρθςθ Καβάλασ, του αναδόχου παραιτουμζνου 
παντόσ επί των παραπάνω ςχετικοφ δικαιϊματοσ. 

Όλο το υλικό που κα παραχκεί, κα παραδοκεί ςτθν Δθμοτικι Κοινωφελι Επιχείρθςθ Καβάλασ 
από τον ανάδοχο και κα αποτελεί ιδιοκτθςία τθσ. Θ Δθμοτικι Κοινωφελισ Επιχείρθςθ Καβάλασ 
ζχει το δικαίωμα να τροποποιεί το μοντάη ςτθ ςυνζχεια µε τθ ςυνδρομι άλλου δθμιουργοφ. 

Οι κάκε είδουσ προτάςεισ / εφαρμογζσ των δθμιουργικϊν ιδεϊν κακϊσ και όλο το ςχετικό 
υλικό παραγωγισ ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ μουςικισ επζνδυςθσ, κα αποτελζςουν 
περιουςιακό ςτοιχείο αποκλειςτικά τθσ Δθμοτικισ Κοινωφελοφσ Επιχείρθςθσ Καβάλασ, θ 
οποία κα ζχει το δικαίωμα να το επαναχρθςιμοποιεί ελεφκερα ςτο ςφνολό του ι 
αποςπάςματα από αυτό και για απεριόριςτθ χρονικι διάρκεια. 

Ο Ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά υπόχρεοσ για κάκε οικονομικι απαίτθςθ των πνευματικϊν 
δθμιουργϊν και εν γζνει των ςυντελεςτϊν παραγωγισ του ζργου, εφόςον οι απαιτιςεισ αυτζσ 
αφοροφν δικαιϊματά τουσ γενομζνων εκ τθσ παραγωγισ. 

Ο Ανάδοχοσ κα δθλϊςει προσ τοφτο ότι ζχει ιδθ καταβάλει ςτουσ δικαιοφχουσ τα ωσ άνω 
πνευματικά ι ςυγγενικά δικαιϊματά τουσ και ότι ςε τυχόν περίπτωςθ που θ Δθμοτικι 
Κοινωφελισ Επιχείρθςθ Καβάλασ ικελε εναχκεί για τθν αίτθςθ αυτι για οιονδιποτε, κα 
υποχρεοφται να παρζμβει κυρίωσ ςτθ ςχετικι δίκθ ωσ και να καταβάλει αυτόσ αποκλειςτικά 
οποιοδιποτε ποςό ικελε επιδικαςκεί τελεςιδίκωσ ςτον ενάγοντα μετά των τόκων 
υπερθμερίασ ωσ δικαςτικϊν εξόδων, είτε απ’ ευκείασ προσ αυτόν είτε ςτθν Δθμοτικι 
Κοινωφελι Επιχείρθςθ Καβάλασ ςε περίπτωςθ που κα υποχρεοφται δικαςτικϊσ να προβεί 
αυτόσ ςτθν ωσ άνω καταβολι προσ τον ενάγοντα. 

Οι Άδειεσ για τθν είςοδο ςε αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, ζξοδα ταξιδιϊν των ςυνεργείων, για 
αμοιβι μοντζλων και γενικότερα ζξοδα παραγωγισ βαρφνουν τον ανάδοχο. Θ καλλιτεχνικι και 
τεχνικι επιμζλεια τθσ όλθσ παραγωγισ (ςκθνοκεςία, επιλογι των χϊρων ςτουσ οποίουσ κα 
πραγματοποιοφνται τα γυρίςματα τθσ παραγωγισ κλπ) αποτελεί ευκφνθ και επιλογι του 
Αναδόχου, που λαμβάνει υπόψθ του τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ όπωσ αυτζσ ζχουν δοκεί από 
τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να υποδείξει ςτον Ανάδοχο βελτιϊςεισ ι τροποποιιςεισ ωσ 
προσ τθν καλλιτεχνικι και τεχνικι επιμζλεια τθσ παραγωγισ, τισ οποίεσ ο Ανάδοχοσ 
υποχρεοφται να ενςωματϊςει, προκειμζνου να προκφψει το τελικό παραδοτζο. Ο Ανάδοχοσ 
υποχρεοφται ςε ςτενι ςυνεργαςία µε τθν Ανακζτουςα Αρχι κατά τθν υλοποίθςθ των βίντεο, 
ϊςτε να λαμβάνει περαιτζρω κατευκφνςεισ, οδθγίεσ και διευκρινίςεισ. Χωρίσ άλλθ οικονομικι 
επιβάρυνςθ πλζον του οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ παροφςασ, θ Δθμοτικι Κοινωφελισ 
Επιχείρθςθ Καβάλασ δφναται να ηθτιςει από τον δθμιουργό τθν τροποποίθςθ πλάνων και 
μικρισ ζκταςθσ διορκϊςεισ επί του παραδοτζου υλικοφ. 

Ειδικότερα δε, το ςφνολο του υλικοφ κα φζρει ΠΡΩΣΟΣΤΠΘ μουςικι επζνδυςθ, τθσ οποίασ θ 
χριςθ κα επιτρζπεται για το ςυγκεκριμζνο παραχκζν υλικό και τα παράγωγά του για 
απεριόριςτθ χρονικι διάρκεια και ςε κάκε τεχνολογικό µζςο. Οι δαπάνεσ τθσ μουςικισ 
επζνδυςθσ (τυχόν παραγωγι μουςικισ, καταβολι πνευματικϊν ι ςυγγενικϊν δικαιωμάτων ςε 
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τρίτουσ) κα καλυφκοφν από τον Ανάδοχο, ο οποίοσ και κα προςκομίςει ςτθν Δθμοτικι 
Κοινωφελισ Επιχείρθςθ Καβάλασ τα ςχετικά νομιμοποιθτικά ζγγραφα. 

Όςον αφορά ςτο υλικό που κα προκφψει, θ Δθμοτικι Κοινωφελισ Επιχείρθςθ Καβάλασ είναι 
αποκλειςτικόσ κφριοσ των πνευματικϊν και ςυγγενικϊν δικαιωμάτων αυτοφ (πλιρωσ του 
περιουςιακοφ δικαιϊματοσ κακϊσ και αυτϊν των εξουςιϊν του τυχόν θκικοφ δικαιϊματοσ που 
είναι απαραίτθτεσ για τθν αξιοποίθςθ και προβολι του ζργου). Θ Δθμοτικι Κοινωφελισ 
Επιχείρθςθ Καβάλασ κα προβάλλει το υλικό αυτό µε όποιο τρόπο και µζςο (τθλεόραςθ, 
διαδίκτυο, κλπ) κεωριςει ενδεδειγμζνο για τθν τουριςτικι προβολι τθσ. 

ε κάκε θλεκτρονικι δθμοςίευςθ ι ζντυπθ εκτφπωςθ ςτο πλαίςιο του ςυγκεκριμζνου ζργου 
κα περιλαμβάνεται υποχρεωτικά το λογότυπο τθσ Δθμοτικισ Κοινωφελοφσ Επιχείρθςθσ 
Καβάλασ και του ΕΟΣ. Για τθν ορκι ζνκεςθ των λογοτφπων κα ακολουκοφνται οι οδθγίεσ των 
ςχετικϊν brand manuals. 

 

ΕΚΘΕΕΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

Ο ανάδοχοσ οφείλει να παρακολουκεί τισ επίςθμεσ ιςτοςελίδεσ των εκκζςεων για να εντοπίηει 
και να λαμβάνει υπόψθ του εγκαίρωσ τυχόν αλλαγζσ ςτον προγραμματιςμό τουσ και να 
προβαίνει ςτθ ςυνζχεια ςτισ ανάλογεσ ενζργειεσ. 

ε περίπτωςθ που κατά τθ διάρκεια ζκαςτου ζτουσ προκφψουν αλλαγζσ ςτισ εκκζςεισ (ςτθν 
περίπτωςθ που δεν κα ςυμπεριλθφκοφν ςτο πρόγραμμα του ΕΟΣ) ι προκφψουν ζκτακτεσ 
ςυνκικεσ ι τροποποιθκοφν οι θμερομθνίεσ διεξαγωγισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ οφείλει να τισ 
ακολουκιςει και να προςαρμόηει αντίςτοιχα το χρονοδιάγραμμα των ςχετικϊν παραδοτζων. 

Όςεσ δράςεισ δεν υλοποιθκοφν εντόσ του ζτουσ που προγραμματίηονται, για λόγουσ ανωτζρασ 
βίασ, τροποποιιςεων των διοργανωτϊν, απρόςμενων ζκτακτων γεγονότων, ζκτακτων 
υπθρεςιακϊν αναγκϊν, δφναται να αντικαταςτακοφν µε παροχι υπθρεςιϊν αντίςτοιχθσ 
φφςθσ (παρουςία ςε άλλθ Διεκνι Ζκκεςθ εντόσ του ίδιου ζτουσ ι μζχρι τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ 
µε τθν ανάδοχο εταιρία, ζπειτα από ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, τθρουμζνων των 
διατάξεων του άρκρου 132 του Ν.4412/2016. 

τισ περιπτϊςεισ που θ Δθμοτικι Κοινωφελισ Επιχείρθςθ Καβάλασ ςυμμετζχει ςε τουριςτικι 
ζκκεςθ μεμονωμζνα (χωρίσ δθλαδι να υπάρχει περίπτερο του ΕΟΣ), ο ανάδοχοσ οφείλει να 
αναλάβει όλο τον ςχετικό ςχεδιαςμό όπωσ: καταςκευαςτικι αποτφπωςθ του περιπτζρου, 
ςχετικι γραφιςτικι επεξεργαςία αρχείων και εκτυπϊςεισ, µμεταφορζσ εξοπλιςμοφ και υλικϊν, 
ενοικίαςθ θλεκτρολογικοφ εξοπλιςμοφ, προμικεια και ςτιςιμο υλικϊν, καταςκευι, 
διακόςμθςθ και εξοπλιςμό του περιπτζρου µε ότι ςχετικό απαιτείται ςφμφωνα µε τισ 
προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ και τισ υποδείξεισ τθσ Δθμοτικισ Κοινωφελοφσ Επιχείρθςθσ 
Καβάλασ και ςε ςυνεργαςία µε τουσ διοργανωτζσ τθσ κάκε ζκκεςθσ. τισ περιπτϊςεισ αυτζσ, 
τα ςχετικά ςχζδια και φωτο-ρεαλιςτικά πρζπει να αποςτζλλονται ςτθν Δθμοτικι Κοινωφελισ 
Επιχείρθςθ Καβάλασ τουλάχιςτον δφο εβδομάδεσ πριν τθν κάκε ζκκεςθ. 

Σα παραδοτζα θλεκτρονικά αρχεία ςε επεξεργάςιμθ μορφι κακϊσ και ςε μορφι διάδοςθσ (jpg 
και pdf), παραδίδονται μετά το πζρασ τθσ ζκκεςθσ ςτθν Δθμοτικι Κοινωφελισ Επιχείρθςθ 
Καβάλασ. 

Ο ανάδοχοσ οφείλει να δθλϊνει εμπρόκεςμα τθ ςυμμετοχι τθσ Επιχείρθςθσ ςτθν εκάςτοτε 
ζκκεςθ, ςτον ΕΟΣ ι ςτθν εκάςτοτε διοργανϊτρια εταιρία, να τακτοποιεί εμπρόκεςμα τισ 
οικονομικζσ υποχρεϊςεισ προσ τον ΕΟΣ και τθν εκάςτοτε διοργανϊτρια εταιρεία των 
Εκκζςεων, διαςφαλίηοντασ τθν απρόςκοπτθ ςυμμετοχι τθσ Επιχείρθςθσ ςτισ εν λόγω δράςεισ. 
Οφείλει επίςθσ να μεριμνά για τθν αςφαλιςτικι κάλυψθ τθσ ςυμμετοχισ τθσ Δθμοτικισ 
Κοινωφελοφσ Επιχείρθςθσ Καβάλασ ςτισ εκκζςεισ, κατ’ ελάχιςτον ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ 
των διοργανωτϊν τθσ κάκε ζκκεςθσ. Μεριμνά για τθν εξαςφάλιςθ καρτϊν ειςόδου για τα μζλθ 
τθσ αποςτολισ τθσ Επιχείρθςθσ. 
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ΚΕΙΜΕΝΑ - ΜΕΣΑΦΡΑΕΙ 

Για όςεσ δράςεισ (π.χ. ζντυπα, site, blog) ςυμπεριλαμβάνονται κείμενα ςτα παραδοτζα, αυτά 
κα είναι πρωτότυπα. Με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Δθμοτικισ Κοινωφελοφσ Επιχείρθςθσ 
Καβάλασ κα είναι δυνατι θ περιοριςμζνθσ κλίμακασ χριςθ και επιμζλεια ιδθ υφιςτάμενων 
κειμζνων, µε τθν εξαςφάλιςθ τθσ ςχετικισ άδειασ αναδθμοςίευςθσ από τουσ κατόχουσ των 
πνευματικϊν δικαιωμάτων. 

Σα ωσ άνω κείμενα κα παραδίδονται ςτθν Δθμοτικι Κοινωφελισ Επιχείρθςθ Καβάλασ, ∆/νςθ 
Σουριςμοφ, ςε θλεκτρονικι μορφι, µε δυνατότθτα επεξεργαςίασ, και βάςει του εγκεκριμζνου 
χρονικοφ προγραμματιςμοφ. 

Οι μεταφράςεισ των κειμζνων κα γίνονται από πιςτοποιθμζνουσ μεταφραςτζσ ςφμφωνα με τισ 
οδθγίεσ τθσ εγκυκλίου 14840/2012 του Τπουργείου Σουριςμοφ και ο ανάδοχοσ οφείλει να 
προςκομίηει τισ ςχετικζσ πιςτοποιιςεισ. 
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