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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας επιθυμεί να προβεί στη 
σύναψη σύμβασης έργου με αντικείμενο τη σύνταξη «Μελέτης στρατηγικού σχεδίου 
ανάπτυξης αερογραμμών και αεροδρομικού marketing για το Αεροδρόμιο του Αράξου», 
προϋπολογιζόμενης αξίας έως 15.000€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων 
κρατήσεων. 
 
Η ανάθεση θα γίνει με την έρευνα αγοράς και τη συλλογή προσφορών βάση της υπ.  
2117/16-11-2016 Απόφασης Προέδρου του ΠΤΑ-ΠΔΕ. 
 
Η αποστολή της προσφοράς κάθε ενδιαφερομένου θα γίνει αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά  με 
συστημένη επιστολή και σε σφραγισμένο φάκελο που θα αναγράφει «Προσφορά για τη 
μελέτη στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης αερογραμμών και αεροδρομικού marketing για το 
αεροδρόμιο του Αράξου - Τμήμα Επιστημονικοτεχνικής Υποστήριξης & Υλοποίησης 
Προγραμμάτων ΠΤΑ-ΠΔΕ» στα γραφεία του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής, ΤΚ 26441, Πάτρα). 
 
Καταληκτική ημερομηνία λήψης προσφορών: 22-11-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. 
 
Στην προσφορά πρέπει να τεκμηριώνεται η εμπειρία του προσφέροντα στην εκπόνηση ενός 
τουλάχιστον αντίστοιχου ή παρόμοιου έργου. 
 
Ακολουθούν συνημμένα οι τεχνικές προδιαγραφές του υπό ανάθεση έργου. 
 
 

  Ο Διευθυντής του ΠΤΑ/ΠΔΕ 
 
 

Χρήστος Τζομάκας 
 

 

http://www.ptapde.gr/
mailto:ptapde@ptapde.gr


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  
«Μελέτης στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης αερογραμμών και αεροδρομικού marketing 

για το Αεροδρόμιο του Αράξου» 

 

Στο πλαίσιο του παραπάνω έργου ο ανάδοχος καλείται να αναλύσει την υπάρχουσα 
κατάσταση σε σχέση με το τουριστικό προϊόν και την ανταγωνιστικότητα με άλλα αεροδρόμια 
στην Ελλάδα αλλά και αντίστοιχα του εξωτερικού. Στη συνέχεια να καθορίσει τους 
παράγοντες ελκυστικότητας του προορισμού και να σχεδιάσει το πλαίσιο στο οποίο θα 
πρέπει να κινηθεί η στρατηγική ανάπτυξης αερογραμμών [Air Service Development] και 
«αεροδρομικού» marketing για να μπορέσει να προσελκύσει περισσότερες αεροπορικές 
εταιρίες, αλλά και να αυξήσει τον αριθμό των προορισμών, καθώς και να επιμηκύνει την 
περίοδο των πτήσεων. 

Για τη σύνταξη του παραπάνω σχεδίου ο ανάδοχος θα πρέπει ενδεικτικά να αναπτύξει τις 
ακόλουθες ενότητες - κατηγορίες: 

Ε.1. Ανάλυση στοιχείων και στατιστικών 
Ε.2. Αξιολόγηση ελκυστικότητας  
Ε.3. Συγκριτική ανάλυση [Benchmarking] με ανταγωνιστικά αεροδρόμια 
Ε.4. Ενέργειες για την προσέγγιση αεροπορικών εταιρειών  
Ε.5. Βασικές προϋποθέσεις – προτάσεις - για την υλοποίηση σχεδίου ανάπτυξης του 

αεροδρομίου του Αράξου σε υποδομές και απαιτούμενες ενέργειες [ύψος 
προϋπολογισμού, συμβολή των τουριστικών φορέων, συνδυασμός με τουριστική 
προβολή, κλπ] 

 
 
Ενδεικτικά ανά ενότητα κατηγορία θα πρέπει να περιλαμβάνονται:  
 
Ε.1. Ανάλυση στοιχείων και στατιστικών 
 

• Συλλογή και ανάλυση στατιστικών στοιχείων εισερχομένης κίνησης επιβατών 
αεροδρομίου Αράξου (των ετών 2015,2014,2013) καθώς  και το προφίλ των 
επισκεπτών 

• Ανάλυση ανά χώρα προέλευσης  
• Εύρεση και ανάλυση αεροπορικών συνδέσεων και εταιρειών 
• Υφιστάμενοι tour operators, charter flights κτλ. 
• Διαβούλευση με τουριστικούς φορείς για συλλογή εμπειρικών στοιχείων, λοιπά άλλα 

θέματα & παράμετροι και απόψεις για την ιεράρχηση στόχευσης χωρών. 
• Το μέγεθος της αγοράς και τα χαρακτηριστικά της 

 

Ε.2. Αξιολόγηση ελκυστικότητας 

• Εύρεση- καταγραφή τεχνικών στοιχείων, υποδομής, παρεχόμενων υπηρεσιών, 
διαθεσιμότητα χρονοθυρίδων (slots)  αεροδρομίου 

• Τιμολογιακή πολιτική και αναπτυξιακά κίνητρα αεροδρομίου 
• Ανάλυση τυχόν συγκριτικών πλεονεκτημάτων αεροδρομίου 
• Γεωγραφική και πληθυσμιακή κάλυψη εξυπηρέτησης αεροδρομίου 
• Χιλιομετρικές Αποστάσεις από όλους τους όμορους προορισμούς/πόλεις  
• Αξιολόγηση ονομασίας αεροδρομίου και επικοινωνιακής σύνδεσης αεροδρομίου με 

προορισμούς που εξυπηρετεί  
• Δυναμικότητες  καταλυμάτων (ανά περιοχή, ανά κατηγορίες και συνολικά) 
• Λοιπά θέματα υποδομής (λιμάνια, μαρίνες, Ολυμπία Οδός κτλ.) 



• Χάρτες- τοποθεσία 
• Μόνιμος πληθυσμός και λοιπά στοιχεία προορισμού 
• Αξιολόγηση και επιλογή των σημαντικότερων συγκριτικών πλεονεκτημάτων 
• Σημαντικές αγορές/τουριστικά προϊόντα που σχετίζονται με την αεροπορική σύνδεση 
• Τυχόν διακρίσεις- βραβεύσεις παγκόσμιας εμβέλειας  
• Ανάλυση υποστηρικτικών προγραμμάτων markerting (marketing support). 

Ε.3. Συγκριτική ανάλυση [Benchmarking] με ανταγωνιστικά αεροδρόμια 

• Ανάλυση υφισταμένων και νέων αεροπορικών συνδέσεων Καλαμάτας (και 
δευτερευόντως Ζακύνθου) 

• Λοιπά στρατηγικά θέματα (αφορά όλους τους όμορφους προορισμούς του 
αεροδρομίου: Ηλεία, Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία και δευτερευόντως Ζάκυνθο και 
Μεσσηνία) 

• Έρευνα και ανάλυση υποψηφίων αεροπορικών εταιρειών – ιεράρχηση στόχευσης 
• Τελική προτεινόμενη στόχευση χωρών ( ανά προτεραιότητες) 
• Πλάνο υλοποίησης ενεργειών προσέγγισης αεροπορικών εταιρειών 

 Ε.4. Ενέργειες για την προσέγγιση αεροπορικών εταιρειών  

• Στρατηγική επιλογή των πιο σημαντικών  στοιχείων ( από τις ενότητες Ε1, Ε2, Ε3) 
που απαιτούνται για την αξιολόγηση αεροπορικών συνδέσεων από ανώτερα στελέχη 
αεροπορικών εταιρειών  

• Δομή παρουσίασης  
• Δημιουργία εικαστικής παρουσίασης  
• Εύρεση και αξιολόγηση φωτογραφικού υλικού 
• Αγγλική μετάφραση-ορολογία σε power point 

Ε.5. Βασικές προϋποθέσεις – προτάσεις - για την υλοποίηση σχεδίου ανάπτυξης 
αερογραμμών και απαιτούμενες ενέργειες [ύψος προϋπολογισμού, συμβολή των 
τουριστικών φορέων, συνδυασμός με τουριστική προβολή, κλπ] 

 


