
 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΡΧΗΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (Κ.Σ.Ο.Τ.) 

 
 Η ιστοσελίδα θα σχεδιαστεί για τη φιλοξενία υλικού και πληροφοριών στην ελληνική και αγγλική γλώσσα 
σύμφωνα µε τις προδιαγραφές του έργου και ο Ανάδοχος θα αναλάβει τη μετάφραση του περιβάλλοντος 
χρήστη (user interface), των καρτελών και λοιπών σταθερών στοιχείων που θα εμφανίζονται στις 
κατηγορίες και υποκατηγορίες, και γενικότερα στις επιμέρους σελίδες της ιστοσελίδας. 

Προθεσμία υλοποίησης υπηρεσιών: τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής 

σύμβασης. 

Ειδικότερα:  

Η νέα ιστοσελίδα της Κ.Σ.Ο.Τ θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:  

- Σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS) ελεύθερου – ανοιχτού λογισμικού (όπως είναι το 
wordpress). 

- Υποστήριξη και διαχείριση χρηστών της ιστοσελίδας με καθορισμό δικαιωμάτων πρόσβασης για 
διαχειριστές και απλούς χρήστες. 

- Βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας ως προς τις μηχανές αναζήτησης (SEO). 

- Πεδίο αναζήτησης  για άμεση αναζήτηση στην ιστοσελίδα. 

- Λιτός, εύχρηστος και σύγχρονος σχεδιασμός σύμφωνα με τις διεθνείς τάσεις των Σχολών Tέχνης 
και ειδικότερα Xορού. Το σχέδιο διάταξης – layout plan- θα προταθεί από τον Aνάδοχο και θα εγκριθεί 
από την επιτροπή παρακολούθησης του έργου. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα τροποποίησής του 
ανάλογα με τις ανάγκες.  Ενδεικτικά να περιέχει: κινούμενα και στατικά γραφικά, εμφάνιση multimedia 
περιεχομένου όπως εικόνες, galleries, videos, μουσική, προσθήκη Title Tags, Meta Descriptions Anchor 
Tags στις σελίδες , προσθήκη Titles και Alt Tags στις εικόνες. Το δημιουργικό - σχεδιαστικό μέρος των 
παραδοτέων θα πρέπει να στοχεύει στο να κάνει την ιστοσελίδα ελκυστική για το κοινό µε τη χρήση ιδίως 
royalty-free εικονογραφήσεων, γραφικών κ.ά. 

- Χρήση πολλαπλών μενού και υπομενού για την εμφάνιση της πληροφορίας. 

- Σχεδιασμένο με τρόπο ώστε να είναι προσβάσιμο από όλες τις συσκευές. 

- Δυνατότητα πλήρους υποστήριξης περιβάλλοντος πολυμέσων για παρουσίαση περιεχομένου σε 
ποικίλες μορφές (κείμενο, φωτογραφία, video, audio, word, excel, pdf, flash κλπ) με την κατάλληλη 
γραφιστική επεξεργασία, ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη παρουσίαση του υλικού. 



 

 

- Πρόβλεψη για banner και  επεξεργασία εικόνων για αυτά  καθώς και για προβολή εκδηλώσεων 

- Δυνατότητα επισκεπτών να καταχωρούν τα στοιχεία τους για την αποστολή newsletter 

- Σύνδεση προς όλα τα κοινωνικά δίκτυα 

- Δυνατότητα πρόσβασης από το σύνολο των δημοφιλών web-browsers, χωρίς να απαιτείται η 
εγκατάσταση άλλου λογισμικού. Να υπάρχει συμβατότητα μεταξύ των διαφορετικών Cross-browsers, 
βέλτιστη χρηστικότητα και απλή πλοήγηση ώστε να φορτώνει ταχύτατα, με τη μικρότερη δυνατή 
κατανάλωση badwidth για να είναι εύκολα επισκέψιμη μέσω κινητού. 

- Δυνατότητα δημιουργίας σελίδων με αλλαγές στη δομή (χρώματα, λογότυπα, θέσεις) για να 
υποστηρίξει Minisite μέσα στον υφιστάμενο ιστότοπο, τα οποία θα αφορούν στο κάθε νέο φεστιβάλ ή 
εκδήλωση που διοργανώνει ο οργανισμός. Μετά τη λήξη της ενότητας αυτής, το περιεχόμενο όλο θα 
εμφανίζεται στο ανάλογο αρχείο για να υπάρχει μελλοντική αναφορά και αναζήτηση στα περιεχόμενά του. 

- Προσθήκη κώδικα Google στην ιστοσελίδα για καταγραφή στοιχείων επισκεψιμότητας (Google 
Analytics)  

- Δημιουργία λογαριασμού MailChimp  

- Σχεδιασμός εικαστικού προτύπου Newsletter  
 
- Εγγύηση καλής λειτουργίας μετά την παράδοση του έργου για 12 μήνες 
 
- Εκπαίδευση του προσωπικού στο περιβάλλον διαχείρισης   
 
- Τηλεφωνική υποστήριξη για την επίλυση τεχνικών προβλημάτων και λαθών σε ώρες και μέρες 
εργασίας για χρονικό διάστημα 6 μηνών από την παράδοση του έργου, 
 
- Συγγραφή καθαρού κώδικα σε PHP, HTML, CSS  
 
- Δημιουργία κινούμενων γραφικών με τη χρήση JS 
 
- Τελικός έλεγχος ταχύτητας 
 
- A/B Testing 
 
- Εγκατάσταση πιστοποιητικού SSL  
 
- Δημιουργία φιλικών URL προς τις μηχανές αναζήτησης   



 

 

 
- Εγκατάσταση εικαστικού προτύπου  
 
- Δημιουργία λιστών με email  
 
- Σύνδεση με την ιστοσελίδα/αυτοματοποιημένες διαδικασίες   

 


