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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ» και συγκεκριμένα στον άξονα προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, 
της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο «Αστική Αναζωογόνηση» οι Δήμοι των περιφερειακών ενοτήτων 
Αττικής (πλην της περιφερειακής ενότητας νήσων) και Θεσσαλονίκης, οι Δήμοι πρωτεύουσες Νομών και οι 
Περιφέρειες της Χώρας, είχαν τη δυνατότητα υποβολής προτάσεων προκειμένου να ενταχθούν στο εν λόγω 
Πρόγραμμα. 
O Δήμος Ιωαννιτών, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ06 του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και σε 
συνέχεια της υπ’ αριθ. πρωτ. 5939/30-09-2021 εγκρίσεως προχωρά στην πράξη υλοποίησης στοχευμένων 
δράσεων «Αστικής Αναζωογόνησης» όπως αυτές περιγράφονται στο σχετικό Τεχνικό Δελτίο του Έργου. 
Με την παρούσα Τεχνική Έκθεση περιγράφεται η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης του 
Δήμου Ιωαννιτών για την υλοποίηση της δημοσιότητας για το έργο «Παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης, 
δράσεις ενημέρωσης, δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης στο Δήμο Ιωαννιτών για τις Παρεμβάσεις 
Αστικής Αναζωογόνησης του Αστικού Περιβάλλοντος του Δήμου Ιωαννιτών». 

Η Αστική Αναζωογόνηση εξαρτάται σήμερα όχι μόνο από το πλήθος των «σκληρών υποδομών» μιας 
πόλης όπως δρόμοι, πάρκα, αξιοθέατα, συγκοινωνίες («φυσικό κεφάλαιο»), αλλά όλο και περισσότερο 
και από τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα της επικοινωνίας, της γνώσης και των κοινωνικών υποδομών 
(«πνευματικό και κοινωνικό κεφάλαιο»).  

Η προτεινόμενη Στρατηγική παρέμβαση του Δήμου για να είναι αποτελεσματική θα πρέπει να υιοθετηθεί 
από την κοινωνία και τους Δημότες οι οποίοι είναι απαραίτητο να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν 
γι’ αυτές έτσι ώστε να γίνουν οι ίδιοι κάτοχοι και πρεσβευτές τους (owners and ambassadors). 
Αυτό θα γίνει εφικτό μέσω ενός Ολοκληρωμένου Πολυκαναλικού προγράμματος Επικοινωνίας-
Ενημέρωσης και Δημοσιότητας (Hollistic Omni channel Media Plan) που θα απευθυνθεί στους Δημότες 
και Επισκέπτες του Δήμου με σκοπό να ενημερώσει για τις ανωτέρω Κύριες Δράσεις που αναλαμβάνει ο 
Δήμος στα πλαίσια της Αστικής Αναζωογόνησης που στοχεύουν στην Αναβάθμιση της Ποιότητας Ζωής 
Δημοτών και Επισκεπτών του Δήμου. Ειδικότερα θα στοχεύσει σε Δημότες και Επισκέπτες όλων των 
ηλικιών. 
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Η εν λόγω παροχή υπηρεσίας έχει ως στόχο την υποστήριξη του Δήμου για το Έργο «Παροχή υπηρεσιών 
πληροφόρησης, δράσεις ενημέρωσης, δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης στο Δήμο Ιωαννιτών για τις 
Παρεμβάσεις Αστικής Αναζωογόνησης του Αστικού Περιβάλλοντος του Δήμου Ιωαννιτών». 
 
Η υπηρεσία θα εκτελεσθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής 
εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως : 
- του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
- του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37  
- του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων 
για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες 
διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337 
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»,  
- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   
- του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού 
πλαισίου µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιωνσυµβάσεων και 
λοιπές διατάξεις» 
- του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της 
Α.Ε.Π.Π.» 
- της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με 
θέμα : “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781)  
- της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που 
αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους 
εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 
- της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο 
πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 
- της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου 
ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».  
- του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των άρθρων 
85 επ. 
- του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
- του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 
- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές», 
- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις»  
- του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,  
- του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 
και στοιχεία»  
- του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»  
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- του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  
και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 
- του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα»,  
- του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ 
(Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 
OJ L 119, 
- του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», 
- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  
καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά παραπάνω. 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ. 

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Οι Δράσεις του Εργου «Παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης, δράσεις ενημέρωσης, δημοσιότητας και 
ευαισθητοποίησης στο Δήμο Ιωαννιτών για τις Παρεμβάσεις Αστικής Αναζωογόνησης του Αστικού 
Περιβάλλοντος του Δήμου Ιωαννιτών», για να είναι αποτελεσματικές θα πρέπει να υιοθετηθούν από την 
κοινωνία και τους Δημότες οι οποίοι είναι απαραίτητο να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν γι’ 
αυτές έτσι ώστε να γίνουν οι ίδιοι κάτοχοι και πρεσβευτές τους (owners and ambassadors). 

Σκοπός της υπηρεσίας είναι η ανάδειξη των Δράσεων του ως άνω έργου. 

Προκύπτει η ανάγκη ανάθεσης υπηρεσίας σε εξωτερικό συνεργάτη διότι απαιτούνται εξειδικευμένες 
γνώσεις, τεχνογνωσία και εμπειρία σε ζητήματα marketing της αγοράς, προβολής και προώθησης, 
ερευνών κοινής γνώμης, καμπάνιας ευαισθητοποίησης, κλπ. Η παραπάνω εμπειρία δεν είναι διαθέσιμη 
εσωτερικά και για το λόγο αυτό απαιτείται εξωτερική υποστήριξη.  Πρόκειται για την  εκτέλεση ειδικής 
φύσεως υπηρεσίας, η οποία απαιτεί  εξειδικευμένες γνώσεις (τεχνογνωσία) και εμπειρία και εκφεύγει 
των δυνατοτήτων του υπηρετούντος προσωπικού. 

Μέσα από το έργο θα ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες του Δήμου, θα ενημερωθούν για τις ψηφιακές 
δράσεις του Δήμου και θα τις υιοθετήσουν ώστε αυτές να είναι περισσότερο αποτελεσματικές. 

3. ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Τα κοινά στόχοι του έργου αποτελούνται από ένα ευρύ φάσμα ηλικιών. Στη συνέχεια ακολουθεί 
αναλυτική παρουσίαση όλων των Ηλικιακών Κοινών-Στόχων σε Άνδρες και Γυναίκες και των Ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών τους σε σχέση με την συμμετοχή στην κοινωνική-οικονομική ζωή: 

Α. Το Δυναμικό κοινό-στόχο (target group) των 18-54 ετών, που αποτελεί τις κατ’ εξοχήν ομάδες που 
εργάζονται, δημιουργούν, καταναλώνουν, κυκλοφορούν και που θα γίνουν οι κάτοχοι των ωφελημάτων 
και θετικών ευεργετημάτων των ανωτέρω δράσεων.  Το κοινό αυτό θα αποτελέσει το πρωταρχικό κοινό-
στόχο (primary target group) και αποτελείται τόσο από την δυναμικά εισερχόμενη γενεά των Generation 
Z (7-22 ετών) &Millennials (23-38 ετών) όσο και από την αμέσως μεγαλύτερη γενεά των Generation X 
(39-54 ετών) που εξακολουθεί να προσδιορίζει σε μεγάλο βαθμό το οικονομικό και κοινωνικό γίγνεσθαι. 
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B. Παράλληλα η επικοινωνία θα στοχεύσει και σε ένα δευτερεύον αλλά εξίσου σημαντικό γκρουπ 
(secondary target group) αυτό των 12-17 ετών δηλ. τους μαθητές των Γυμνασίων και Λυκείων δηλ. 
μεγάλο μέρος των Generation Z (7-22 ετών) που μέσω των περιγραφόμενων δράσεων θα ωφεληθούν 
από τις παρεμβάσεις και είναι η νέα γενεά που τα αμέσως επόμενα χρόνια θα εισέλθει στην παραγωγή 
και στην οικονομική δραστηριότητα. 

Γ. Τέλος η επικοινωνία θα απευθυνθεί οπωσδήποτε και στους μεγαλύτερους δηλ. τους 55-67 ετών που 
εργάζονται και εξακολουθούν να είναι δυναμικοί και παρόντες στο γίγνεσθαι αλλά και τους 
Συνταξιούχους 67+ που το ευ ζην και η ποιότητα ζωής που θα παράσχουν οι ανωτέρω ενέργειες παίζουν 
ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην καθημερινότητά τους, αλλά και των οικογενειών των παιδιών και 
εγγονών τους. 

Για το αντικείμενο του Έργου«Παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης, δράσεις ενημέρωσης, δημοσιότητας 
και ευαισθητοποίησης στο Δήμο Ιωαννιτών για τις Παρεμβάσεις Αστικής Αναζωογόνησης του Αστικού 
Περιβάλλοντος του Δήμου Ιωαννιτών», απαιτείται η υλοποίηση των παρακάτω οριζόντιων 
δραστηριοτήτων: 
Δραστηριότητα 1.ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΔΕΑΣ &CONCEPT ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΠΟΤΣ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Δραστηριότητα 2.ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΑΝΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ (MEDIAPLAN) ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ   

Δραστηριότητα 3.ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΚΑΙ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ  ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΗΧΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αντικείμενο της συγκεκριμένης υπηρεσίες είναι η υλοποίηση των παρακάτω δραστηριοτήτων: 

Δραστηριότητα 1.ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΔΕΑΣ &CONCEPT ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΠΟΤΣ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Δραστηριότητα 2.ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΑΝΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ (MEDIAPLAN) ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ   

Δραστηριότητα 3.ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΚΑΙ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ  ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΗΧΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 

Πιο Ειδικά: 

 

 

 

Οι κύριες Δράσεις της Πράξης για την Αστική Αναζωογόνηση του Δήμου Ιωαννιτών, θα επικοινωνηθούν 
οριζόντια σε Στοχευμένη Καμπάνια Επικοινωνίας (MediaPlan) που θα έχει ως στόχο την Ενημέρωση-
Δημοσιότητα και Ευαισθητοποίηση τόσο των Δημοτών όλων των Ηλικιών όσο και των Επισκεπτών για τα 
οφέλη στην Ποιότητα Ζωής από την εφαρμογή των ανωτέρω παρεμβάσεων. Καταρτίζεται Δημιουργικό 

Δραστηριότητα 1.ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΔΕΑΣ &CONCEPT ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΠΟΤΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 
ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
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Concept, Στρατηγικό Πλάνο Επικοινωνίας με Επιλογή Κοινών, Ορισμό Στόχων Επικοινωνίας ανάλογα με τα 
κοινά και Επιλογή Μέσων Επικοινωνίας και Δημοσιότητας. 
 

• Βήματα – Μεθοδολογία της δραστηριότητα αυτής είναι : 
Δημιουργία Ιδέας και Δημιουργικού Concept για την Καμπάνια σχετικά με την Αστική Αναζωογόνηση και 
ειδικότερα για τις Παρεμβάσεις Αστικής Αναζωογόνησης του αστικού περιβάλλοντος Δήμου Ιωαννιτών. 
Επιλογή των Κοινών-Στόχων που θα απευθυνθεί η Διαφημιστική Καμπάνια και επικέντρωση σε αυτά που θα 
έχουν μέγιστο αντίκτυπο-επίδραση (maximumimpact). To Μάρκετινγκ συνήθως αναγνωρίζει και αναλύει σε 
βάθος όλους τους καταναλωτές της αγοράς – στόχου της οντότητας. Κάνουν κατάτμηση της Αγοράς με βάση 
κριτήρια και κατόπιν οι άνθρωποι του Μάρκετινγκ, μπορεί να διαλέξουν ένα µόνο τμήμα από την αγορά – 
στόχο, ή και πολλαπλά τμήματα, για να στοχεύσουν την Επικοινωνία – Διαφήμιση που θα εκτελέσουν. Τα 
στελέχη Μάρκετινγκ, ερευνούν αναλύοντας την αγορά στόχο της οντότητας, για να φτιάξουν µία βάση 
πληροφόρησης για τη διαφημιστική καμπάνια. Τις περισσότερες φορές πληροφορίες που χρειάζονται είναι η 
καλή γνώση της αγοράς – στόχου, ο καταμερισμός των ηλικιών των καταναλωτών της αγοράς – στόχου, το 
εισόδημα, το φύλο, το επίπεδο εκπαίδευσης, η εθνικότητα και οι αγοραστικές επιλογές τους. Όσο πιο πολλές 
πληροφορίες γνωρίζουν τόσο καλύτερο αποτέλεσμα θα έχει η διαφημιστική καμπάνια. Όταν µια αγορά – 
στόχος δεν έχει καθοριστεί µε σαφήνεια και δεν έχει εξεταστεί σωστά, η διαφημιστική καμπάνια συνήθως 
δεν επιτυγχάνει. 
 

Κριτήρια Κατάτμησης της Αγοράς – Στόχου: 
α. Δημογραφικά 
β. Γεωγραφικά 
γ. Ψυχογραφικά 
δ. Συμπεριφοριακά 
ε. Ψηφιακά (Γενεαλογικά, Συμπεριφορά On-Line, Πολιτιστικά) 
 Ανάλυση και Αξιολόγηση του κάθε τμήματος της Αγοράς-Στόχου 
 Επιλογή Τμημάτων της Αγοράς-Στόχου προς Αξιοποίηση 
 Στρατηγική Προσέγγισης Επικοινωνίας κάθε τμήματος που Επιλέχθηκε 
 Τίθενται Ποσοτικοί και Ποιοτικοί Στόχοι Καμπάνιας 
 Επιλέγονται τα άριστα από άποψη απόδοσης Διαφημιστικά Μέσα που θα χρησιμοποιηθούν, 

Αναλογικά και Ψηφιακά, που θα προσεγγίσουν καλύτερα και αποδοτικότερα τα επιλεγέντα Κοινά-
Στόχους, εφαρμόζοντας την αρχή της Οικονομικής Αποδοτικότητας (MediaCostOptimization). 

 Παραμετροποιούνται Χρονικά και Δημιουργικά τα Παραχθέντα Διαφημιστικά Μηνύματα, Σποτ, Texts, 
Posts, κλπ ανάλογα με τα μέσα που επιλέχθηκαν (Web, Social, Ραδιόφωνο, Εξωτερικές Διαφημίσεις, 
Έντυπες Διαφημίσεις, κλπ). 

 Χρονολογείται ένα Σχέδιο Καμπάνιας (MediaPlan), με Μήνες, Μέσα, Είδη Διαφήμισης, Ποσά και 
Διαφορετικά Διαφημιστικά Δημιουργικά και Μηνύματα (Creatives) και όλα αυτά τοποθετούνται σε 
ένα Ενιαίο Πρότυπο Διαφημιστικού Προϋπολογισμού (MarketingWorkingBudgetPrototype). 

 
Συγκεκριμένα θα παραχθούν για την ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ: 
 

1. Ένα (1) Τηλεοπτικό Σποτ ,διάρκειας 20-30’’  
Ένα τηλεοπτικό σποτ σε «ανοικτό» master αρχείο διάρκειας 20-30’’.  Ανεξάρτητα επιλογής καναλιού, όλα τα 
Ελληνικά Τηλεοπτικά κανάλια χρησιμοποιούν προδιαγραφή Ανοικτού Master Αρχείου την οποία κατεβάζουν 
(download) και προσαρμόζουν ανάλογα.    

Δημιουργία σεναρίου, σκηνοθεσία, κείμενο, εικονοληψία με κινηματογραφική κάμερα 
BlackMagicCinemaPRO, DroneMavic 2PRO. φωτισμός (όπου απαιτείται) με LEDpanels - softboxes - spotlights. 
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Ηχοληψία με ψηφιακά μικρόφωνα ασύρματης μετάδοσης Sony, Sennheiser. Μοντάζ, επεξεργασία χρωμάτων, 
μίξη ήχου - mastering. Γραφικά - Packshot. 

2. Δύο (2) Ραδιοφωνικά Σποτ , 1 διάρκειας 15’’ & 1 διάρκειας 30’’ 

 Ένα ραδιοφωνικό σποτ σε mp4 μορφή διάρκειας 15’’ & 30’’ 

Δημιουργία σεναρίου, ραδιοσκηνοθεσία, εκφώνηση, montage, mastering 

3.Μία (1) τετράχρωμη Ολοσέλιδη Διαφήμιση σε στάνταρντ μέγεθος Εφημερίδας   

Ανοιχτό pdf αρχείο - 33X52, CMYK, με τις φωτογραφίες στα 300 dpi και τις γραμματοσειρές ενσωματωμένες 
στο αρχείο  

4. Μία (1) Δίστηλη Διαφήμιση Εφημερίδος Ασπρόμαυρη  

Ανοιχτό αρχείο PDF, 8x13, 150dpi 

5.Τέσσερα (4) ad-PostsFacebookκ  

Σύντομο κείμενο με hashtags και φωτογραφία μεγέθους - φώτοpostsize: 1200 x 630  

Σύλληψη ιδέας, δημιουργικό, copyrighting, φωτογραφία (λήψη & επεξεργασία) Graphicdesi 

6. Τέσσερα (4) ad-PostsInstagram 

Σύντομο κείμενο με hashtags και φωτογραφία μεγέθους - φωτοpostsize: 1080 x 1080 

Σύλληψη ιδέας, δημιουργικό, copyrighting, φωτογραφία (λήψη & επεξεργασία) Graphicdesign 

7.Δύο βίντεο (2) YouTube 

Διάρκειας 30 δευτερολέπτων έκαστο με θέμα το κύριο Έργο της Πράξης και τα ευεργετήματα που 
προκύπτουν για τους Δημότες και Επισκέπτες του Δήμου με αναφώνηση (σπικαζ) στην Ελληνική Γλώσσα.   

Διάρκεια 30 δευτερολέπτων    

MP4 αρχείο FullHD 1920x1080  

8.Ανάρτηση (4) Μηνυμάτων Twitter 

Κείμενο με hashtagsμεχρι 140 χαρακτήρες και φωτογραφία μεγέθους - φώτοsize: 1024 x 512  

Σύλληψη ιδέας, δημιουργικό, copyrighting, φωτογραφία (λήψη & επεξεργασία) Graphicdesign 

9.Ανάρτηση τεσσάρων (4) Banner Διαφήμισης σε σημαντικά Sites, Διαδικτυακές Πύλες Ενημερωτικές  

Δημιουργία banner γιαχρήσησεδιαφορετικά site, όπως banner medium rectangle 300X250, leader banner 
728X90, banner 468X60  

Σύλληψη ιδέας, δημιουργικό, copyrighting, φωτογραφία (λήψη & επεξεργασία) Graphicdesign 

10.Δημιουργία Βίντεο για τα κύρια έργα της Πράξης 

Βίντεο διάρκειας 150 δευτερολέπτων με πλάνα για το κύριο Έργο της Πράξης και τα ευεργετήματα που 
προκύπτουν για τους Δημότες και Επισκέπτες του Δήμου με αναφώνηση (σπικαζ) στην Ελληνική Γλώσσα.   

Διάρκεια 150 δευτερολέπτων    

MP4 αρχείο FullHD 1920x1080  

Δημιουργία σεναρίου, σκηνοθεσία, κείμενο, εικονοληψία με κινηματογραφική κάμερα 
BlackMagicCinemaPRO, DroneMavic 2PRO. φωτισμός (όπου απαιτείται) με LEDpanels - softboxes - spotlights. 
Ηχοληψία με ψηφιακά μικρόφωνα ασύρματης μετάδοσης Sony, Sennheiser. Μοντάζ, επεξεργασία χρωμάτων, 
μίξη ήχου - mastering. Γραφικά - Packshot 

11.Μία (1) ανάρτηση-δημιουργικό περιεχόμενο για Πινακίδες Σήμανσης   
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Δημιουργικό για τύπο πινακίδας «πύργος» κυλινδρικός ή τριγωνικος, έως τρεις ωφέλιμες επιφάνειες με 
μέγιστη διατομή 1,50m2 και μέγιστο ύψος 4,20m. Ανώτατο ύψος εως τα 5,00m.  

12.Μία (1) Διαφήμιση για Στάνταρντ μέγεθος πίσω όψης Λεωφορείων έγχρωμη  

Αρχείο pdf, 238X254, 600 dpi, κλίμακα 1/10, CMYKcolor, ενσωματωμένη γραμματοσειρά   

13. Μια (1) Διαφήμιση για Στάνταρντ μέγεθος για Στάση Λεωφορείου  

Αρχείο PDF, διαστάσεις 130Χ200, αναλογία - analogy (1:1), dpi 150, CMYK 

14.Ένα (1) Δίπτυχο Έντυπο   

Διασταση: 21χ14 (κλειστο) 

Αναπτυγμα: 21χ28 

Εκτυπωση: 4χρωμια δυο οψεων 

Χαρτί: βελβετ/150γρ 

Ειδικές εργασίες: δίπλωμα 

15.Ένα (1) Τετράπτυχο Έντυπο  

Διάσταση: 16χ23 (κλειστό) 

Ανάπτυγμα: 64χ23 

Εκτύπωση: 4χρωμια δυο όψεων 

Χαρτί: βελβετ/150γρ 

Ειδικές εργασίες: δίπλωμα 

16. Ένα (1) Poster για το έργο της Πλατείας Πύρρου 

Διάσταση: 32χ48 

Εκτύπωση: 4χρωμια μιας όψης 

Χαρτί: βελβετ/150γρ 

17.Ένα (1) Poster για το έργο του Πνευματικού Κέντρου Κατσικάς 

διάσταση: 32χ48 

Εκτύπωση: 4χρωμια μιας όψης 

Χαρτί: βελβετ/150γρ 

18.Μία (1) Διαφήμιση Α4 σε στάνταρντ μέγεθος  έγχρωμη για περιοδικό  

Ανοιχτό pdf αρχείο - 23X30cm ξακρισμένο (23,6Χ30,6 cm αξάκριστο) - CMYK, με τις φωτογραφίες στα 300 dpi 
και τις γραμματοσειρές ενσωματωμένες στο αρχείο 

19.Σειρά τριών  (3) Ενημερωτικών Εκδηλώσεων σε Σχολεία  

Θα επιλεγούν 3 Σχολεία του Δήμου με διαφορετικά προφίλ μαθητών στα οποία θα γίνουν ενημερωτικές 
Εκδηλώσεις (έως 50 άτομα) με τα ακόλουθα στοιχεία:  

Ομιλητής (influencer)  

Multimedia υλικό  

Μικροφωνική εγκατάσταση/φώτα / οθόνη προβολής 

20.Σειρά δύο (2) Ενημερωτικών Εκδηλώσεων σε πολιτιστικούς φορείς  

Θα επιλεγούν 2 πολιτιστικοί φορείς στους οποίους  θα γίνουν ενημερωτικές Εκδηλώσεις (έως 30 άτομα) με τα 
ακόλουθα στοιχεία:  
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Ομιλητής (influencer)  

Multimedia υλικό 

Μικροφωνική εγκατάσταση / οθόνη προβολής 

21.Μία (1) Ανοικτή Εκδήλωση προς τους Δημότες και τους Φορείς 

Θα πραγματοποιηθεί μία μεγάλη Ανοικτή Εκδήλωση έως 100 ατόμων προς τους Δημότες και του Φορείς 
όπου θα γίνει εκτενής ενημέρωση για Έργο προς τους Δημότες, και τους Φορείς της πόλης με τα ακόλουθα 
στοιχεία :  

Concept 

Δημόσιος χώρος/αίθουσα  

Catering, ελαφρύ (fingerfood και αναψυκτικά)  

Μικροφωνική εγκατάσταση/φώτα / οθόνη προβολής  

Φωτογράφηση  

Rollupbanner (μουσαμάς, μεγέθους 85Χ200 εκ. με τετράχρωμη εκτύπωση και τοποθέτηση σε ειδικό πλαίσιο)  

Προωθητικό ενημερωτικό υλικό  

22.Δύο (2) Συνεντεύξεων τύπου προς τα ΜΜΕ   

Θα πραγματοποιηθούν 2 Συνεντεύξεις Τύπου προς τα ΜΜΕ έως 25 ατόμων εκάστη, μία στην αρχή του Έργου 
και μία κατά την παράδοση του Έργου  όπου όλα τα ΜΜΕ , τόσο τοπικά όσο και Εθνικά θα ενημερωθούν για 
το εν λόγω έργο του Δήμου και τα ευεργετήματα που θα προκύψουν για τους Δημότες, τους Φορείς και τους 
Επισκέπτες του Δήμου με τα ακόλουθα στοιχεία:  

Δελτίο Τύπου- πρόσκληση των δημοσιογράφων  

Αίθουσα  

PressKit 

Μικροφωνική εγκατάσταση / φώτα /οθόνη προβολής  

Catering καφέ/τσάι και συνοδευτικά (μπισκοτάκια/κεικ)  

RollupBanner μουσαμάς, μεγέθους 85Χ200 εκ. με τετράχρωμη εκτύπωση και τοποθέτηση σε ειδικό πλαίσιο)  

Φωτογράφηση 

 Επιλογή για live αναμετάδοση από socialmedia (livestreaming) 

23.Διοργάνωση Πολιτιστικής εκδήλωσης στην Πλατεία Πύρρου ή στο Πνευματικό κέντρο Κατσικάς 

Θα πραγματοποιηθεί μία μεγάλη Ανοικτή Εκδήλωση όπου θα γίνει εκτενής ενημέρωση για Έργο με τα 
ακόλουθα στοιχεία :  

Concept – Tρισδιάστατη προβολικής χαρτογράφηση (3DProjectionMapping) σε πρόσοψη επιλεγμένου κτιρίου 
σε κεντρικό σημείο του Δήμου 

1) Σχεδιασµός σεναρίου  

2) Ψηφιακή επεξεργασία οπτικού υλικού  

3) Video editing  

4) 3D modeling  

5) 3D animation  

7) Postproduction 

9) Σκηνοθεσία οπτικοακουστικού περιεχομένου  
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Projectors υψηλής ευκρίνειας και φωτεινότητας 15.000ansilumens και άνω, ανάλογα με τις ανάγκες του 
κτιρίου 

Η/Υ με εξειδικευμένο πρόγραμμα 3Dmapping 

Μικροφωνική εγκατάσταση/φώτα  

Φωτογράφηση 

Rollup banner (μουσαμάς, μεγέθους 85Χ200 εκ. με τετράχρωμη εκτύπωση και τοποθέτηση σε ειδικό πλαίσιο)  

Προωθητικό ενημερωτικό υλικό  

24.Διοργάνωση Αθλητικής εκδήλωσης στην Πλατεία Πύρρου  

Θα πραγματοποιηθεί μία μεγάλη Ανοικτή Εκδήλωση έως 100 ατόμων όπου θα γίνει εκτενής ενημέρωση για 
Έργο με τα ακόλουθα στοιχεία :  

Concept 

Δημόσιος χώρος/αίθουσα  

Catering, ελαφρύ (finger food και αναψυκτικά)  

Μικροφωνική εγκατάσταση/φώτα / οθόνη προβολής  

Φωτογράφηση 

Rollup banner (μουσαμάς, μεγέθους 85Χ200 εκ. με τετράχρωμη εκτύπωση και τοποθέτηση σε ειδικό πλαίσιο)  

Προωθητικό ενημερωτικό υλικό  

25.Διοργάνωση Ειδικής Εκδήλωσης εστιασμένης στην προβολή των κυρίων έργων προς τους Τουριστικούς 
Φορείς της περιοχής  

Θα πραγματοποιηθεί Ειδική Εκδήλωση έως 20 ατόμων προς τους Τουριστικούς φορείς του Δήμου στην οποία 
θα ενημερωθούν για το εν λόγω έργο του Δήμου και τα ευεργετήματα που θα προκύψουν για τους 
Επαγγελματίες και Τουριστικούς Φορείς του Δήμου από την υλοποίηση του Έργου με τα ακόλουθα στοιχεία:  

Concept 

Εξειδικευμένη λίστα προσκεκλημένων Τουριστικών Φορέων σχετιζομένων άμεσα με το Έργο που υλοποιεί ο 
Δήμος.  

Δημόσιος χώρος/αίθουσα  

Catering, ελαφρύ (fingerfood και αναψυκτικά)  

Μικροφωνική εγκατάσταση/φωτα / οθόνη προβολής  

Φωτογράφηση 

Rollupbanner (μουσαμάς, μεγέθους 85Χ200 εκ. με τετράχρωμη εκτύπωση και τοποθέτηση σε ειδικό πλαίσιο)  

Προωθητικό ενημερωτικό υλικό  

 

 

 

Η Καμπάνια υλοποιείται με την αγορά χώρου και χρόνου στα Μέσα (Ραδιοφωνικά Σποτς, Πινακίδες, 
Διαφήμιση σε Λεωφορεία, Στάσεις, Διαφήμιση σε Ψηφιακά και Κοινωνικά Μέσα /Digital&SocialMedia),  που 
θα απευθυνθούν προς τους Δημότες και Επισκέπτες του Δήμου για την Διάχυση και Ευαισθητοποίηση των 
ανωτέρω περιγραφόμενων Δράσεων του Έργου «Παρεμβάσεις αναζωογόνησης του αστικού περιβάλλοντος 

Δραστηριότητα2.ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΑΝΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ (MEDIAPLAN) ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ   
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Δήμου Ιωαννιτών», ακολουθώντας το μοντέλο Επικοινωνίας AIDA προς τον Δυνητικό Δημότη ή και Επισκέπτη 
μας (Attention-Interest-Desire-Action) δηλ. Έλξη Προσοχής - Ανάπτυξη Ενδιαφέροντος – Ισχυρή Επιθυμία – 
Τέλος Δράση/Ενέργειες δηλαδή προτίμηση για τις Λύσεις της Έξυπνης Πόλης. 
 
Η μεθοδολογία της Δραστηριότητας 2 περιλαμβάνει τα εξής: 

1. Πλάνο Επικοινωνίας – Δημοσιότητας - Ευαισθητοποίησης 
2. ΗμερολόγιοΜέσωνΚοινωνικήςΔικτύωσης 
3. Πρότυπα Δελτία Τύπου για Ανάρτηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 
4. Λίστα ΜΜΕ 
5. Διαφημιστικοί Χώροι&Τρόποι 
6. Διαφημιστικό Πλάνο 
7. Σχεδιασμός και ΑγοράΨηφιακής Διαφήμισης 
8. Σχεδιασμός και ΑγοράΑναλογικής Διαφήμισης 
9. Εναρκτήρια Εκδήλωση 
10. ΠλάνοΛοιπών Εκδηλώσεων 
11. Σχεδιασμός και ΠαραγωγήΕντύπων 
12. Σχεδιασμός και Υλοποίησης Ενεργειών Διάχυσης σε Σχολεία  
13. Συνέργεια με άλλα Υφιστάμενα Προγράμματα Επικοινωνίας και Προώθησης του Δήμου 

 
ΛΙΣΤΑ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΨΗΦΙΑΚΑ & ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ 
 
ΨΗΦΙΑΚΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ (DIGITAL-SOCIAL) 
SOCIAL 
Instagram/Facebook 
YouTube 
BANNERS - WEB SITES 
Κοινωνικά και Νεανικά sites  
Ενημερωτικά-Ειδησιογραφικά sites  
ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ- ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 
ΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 
ΆΛΛΟ ΜΕΣΟ (ΟΧΗΜΑΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ κλπ.) 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ – ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΟΠΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ – ΝΕΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΗΜΟΦΙΛΩΝ ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΩΝ  
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  -  ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  
ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  (PR EVENT)  
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΥΣΗΣ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΤΎΠΩΝ  
ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ – ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΑ 
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Κατά την ολοκλήρωση και περάτωση της Καμπάνιας Επικοινωνίας και Ευαισθητοποίησης θα αντληθούν 
στοιχεία τόσο από τα Ψηφιακά Μέσα όσο και από τα Αναλογικά Μέσα και τα στοιχεία αυτά θα τύχουν 
Στατιστικής Επεξεργασία και θα εκδοθούν Αποτελέσματα που θα επιβεβαιώνουν την επιτυχία της Καμπάνιας 
Επικοινωνίας στο να περάσει το μήνυμα στα κοινά-στόχους δηλ. τους Δημότες και Επισκέπτες του Δήμου. 
 
Βήματα – Μεθοδολογία της Δραστηριότητα αυτής είναι: 

1. Άντληση στοιχείων αποτελεσματικότητας - παρακολούθησης ψηφιακών μηνυμάτων από τα Ψηφιακά 
Μέσα και Κοινωνικά Μέσα (Digital&SocialMedia). 

2. Άντληση στοιχείων αναγνωσιμότητας (readership) από Αναλογικά Μέσα (Εφημερίδες, Περιοδικά). 
3. Άντληση στοιχείων ακροαματικότητας από τα επιλεγέντα Ραδιοφωνικά Κανάλια. 
4. Στατιστική Επεξεργασία ανωτέρω στοιχείων επικοινωνιακής αποδοτικότητας. 
5. Παρουσίαση των Αποτελεσμάτων και Συμπερασμάτων της Επικοινωνιακής Καμπάνιας. 

 

4. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Η διάρκεια υλοποίησης και ολοκλήρωσης της υπηρεσίας ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή της 
σύμβασης. Ο ανάδοχος θα υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή τα κάτωθι, τα οποία θα αποτελέσουν τα 
παραδοτέα, σε δύο (2) αντίγραφα, τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή, ως εξής: 

Π1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΔΕΑΣ &CONCEPT ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΠΟΤΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ (3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης) 
Π2: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΑΝΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ (MEDIAPLAN) 

ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ   (11 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης) 
Π3: ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ 
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΚΑΙ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ  ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΗΧΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ (12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης) 

6. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Ο ανάδοχος που θα αναλάβει την εν λόγω υπηρεσία θα πρέπει να συγκροτήσει ομάδα έργου για την 
ορθή διεκπεραίωση της εργασίας. Η παροχή των υπηρεσιών και των παραδοτέων που προβλέπονται 
προς τον φορέα μας γίνεται από τον ανάδοχο που αναλαμβάνει την εργασία, ο οποίος ευθύνεται έναντι 

Δραστηριότητα3.ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΚΑΙ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ  ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΗΧΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 
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μας για την ακρίβεια της τεχνικής υποστήριξης, την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και την εν γένει 
καλή και σωστή εκτέλεση της εργασίας. 

Συγκεκριμένα ο ανάδοχος θα πρέπει να πληροί τα κάτωθι κριτήρια επιλογής: 

α) Να έχει υλοποιήσει κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε (5) ετών πριν από την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών του παρόντος διαγωνισμού, ένα (1) έργο ή/και περισσότερα από 
το/τα οποίο/οποία να προκύπτει σωρευτικά και επί ποινή αποκλεισμού, η υλοποίηση των κάτωθι 
θεματικών αντικειμένων:  

• Σχεδιασμός και υλοποίηση σχεδίων δράσεων προβολής, επικοινωνίας και ενημέρωσης, 
ευαισθητοποίησης κοινού. 

• Παροχή υπηρεσιών σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού επικοινωνίας, διαδικτυακού 
μάρκετινγκ, διαχείρισης και προωθητικών ενεργειών στο διαδίκτυο και τα κοινωνικά μέσα 
δικτύωσης (social media). 

• Στρατηγικό σχεδιασμό και υλοποίηση πλάνου μέσων (media plan), σε internet, ραδιόφωνο 
και Τύπο, ψηφιακή σήμανση και outdoor.  

• Σχεδιασμό και παραγωγή επικοινωνιακού υλικού (π.χ. tv & radio spots, internet banners, 
μακέτες καταχωρίσεων, έντυπα,οπτικοακουστικό βίντεο κλπ). 

• Διαφημιστική προβολή σε εγχώρια ΜΜΕ καθώς και το διαδίκτυο. 
• Σχεδιασμός και παραγωγή ηλεκτρονικού προωθητικού υλικού. 
• Σχεδιασμός και οργάνωση εκδηλώσεων. 

Τα ως άνω αντικείμενα μπορούν να καλύπτονται σωρευτικά από ένα (1) ή περισσότερα έργα 
(συμβάσεις), αρκεί ένα (1) τουλάχιστον από αυτά τα έργα να έχει προϋπολογισμό τουλάχιστον ίσο με το 
50% του προϋπολογισμού της παρούσας προκήρυξης. 

Το σύνολο του προϋπολογισμού του/των εν λόγω έργου/έργων του υποψηφίου πρέπει να ανέρχεται 
αθροιστικά τουλάχιστον στο 60% του προϋπολογισμού της παρούσας προκήρυξης. 

β) Στην Ομάδα Έργου του αναδόχου θα πρέπει κατ' ελάχιστο να περιλαμβάνονται οι εξής ειδικότητες: 

1 Υπεύθυνο Έργου με πανεπιστημιακό τίτλο πουδών στις Οικονομικές Επιστήμες ή στη Διοίκηση 
Επιχειρήσεων, Μεταπτυχιακό Τίτλο σπουδών και δεκαετή (10) τουλάχιστον εμπειρία ως Υπεύθυνος 
Έργου στη διαχείριση και υλοποίηση ευρωπαϊκών ή/και συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ή/και 
έργων του δημοσίου τομέα ή/και έργα επικοινωνίας, δημοσιότητας και προβολής.  

1 Αναπληρωτή Υπεύθυνο Έργου που να διαθέτει πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών και μεταπτυχιακό με 
αποδεδειγμένη τουλάχιστον πενταετή (5) επαγγελματική εμπειρία ως Υπεύθυνος Έργου ή Αναπληρωτής 
Υπεύθυνος Έργου στη διαχείριση και υλοποίηση ευρωπαϊκών ή/και συγχρηματοδοτούμενων 
προγραμμάτων ή/και έργων του δημοσίου τομέα ή/και έργα επικοινωνίας, δημοσιότητας και προβολής. 
Απαραίτητη είναι η εμπειρία σε τρία (3) αντίστοιχα έργα, στους παρακάτω τομείς: α)στον σχεδιασμό και 
στην υλοποίηση ολοκληρωμένων σχεδίων επικοινωνίας στα ΜΜΕ και στο Διαδίκτυο, β)εμπειρία στο 
στρατηγικό σχεδιασμό πλάνων Marketing & Επικοινωνίας για μεγάλους Δημόσιους ή/και Ιδιωτικούς 
Οργανισμούς και Επιχειρήσεις. 

1 Υπεύθυνο Επικοινωνίας κάτοχο πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ με αποδεδειγμένη πενταετή (5) εμπειρία σε 
ενέργειες επικοινωνίας προβολής και δημοσιότητας που έχουν υλοποιηθεί στο πλαίσιο έργων 
συγχρηματοδοτούμενων από εθνικούς ή/και ευρωπαϊκούς πόρους ή/και έργα του δημοσίου τομέα, με 
αποδεδειγμένη ειδική εμπειρία στον σχεδιασμό, τη στρατηγική και τη διαχείριση παρουσίας στα ΜΜΕ 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένης της υλοποίησης διαφημιστικού πλάνου σε 
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αυτά. Επίσης, θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον εμπειρία στην υλοποίηση τριών (3) έργων σε φορείς 
του Δημοσίου ή/και Ιδιωτικού Τομέα στο Σχεδιασμό, Υλοποίηση και Διαχείριση Εκδηλώσεων και 
στηδημιουργία οπτικής ταυτότητας (Branding). 

1 Ειδικό Σύμβουλο διασφάλισης και τήρησης προδιαγραφών, ευαίσθητων δεδομένων και διάχυσης 
πληροφορίας κάτοχο πτυχίου Νομικών Επιστημών με 10ετή γενική επαγγελματική εμπειρία για την 
τήρηση ευαίσθητων δεδομένων και διάχυση της πληροφορίας στο κοινό, με πιστοποιημένη γνώση 
σπουδών στα ΜΜΕ και με αποδεδειγμένη συμμετοχή σε τουλάχιστον 3έργα αντίστοιχης 
πολυπλοκότητας με το παρόν. 

1 Υπεύθυνο Marketing, κάτοχο πτυχίουΑΕΙ με μεταπτυχιακές σπουδές. Το πτυχίο ή το μεταπτυχιακό 
μπορεί να είναι στο Μarketing ή στην επικοινωνία ή στα ΜΜΕ. Επίσης, θα πρέπει να διαθέτει 5ετή 
τουλάχιστον εμπειρία στη διαχείριση έργων σε σχεδιασμό και υλοποίηση επικοινωνιακών 
προγραμμάτων, καθώς και ειδική εμπειρία στο Marketing, στη διαχείριση σχεδίων επικοινωνίας και στο 
σχεδιασμό, διαχείριση δράσεων επικοινωνίας, στις δημόσιες σχέσεις και στην υλοποίηση προωθητικών 
ενεργειών.Να έχει εκτελέσει με επιτυχία τουλάχιστον πέντε (5) έργα που απαιτούν συντονισμό σχετικών 
δράσεων. 

1 Υπεύθυνο Δημιουργικού πτυχιούχο γραφίστα, με αποδεδειγμένη πενταετή (5) εμπειρία σε 
γραφιστικές εργασίες και σχεδιασμό / παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού επικοινωνίας, σε έργα 
συγχρηματοδοτούμενα από εθνικούς ή/και ευρωπαϊκούς πόρους ή/και έργα του δημοσίου τομέα, στο 
πλαίσιο των οποίων να έχουν υλοποιηθεί δράσεις επικοινωνίας, δημοσιότητας και προβολής. 

Ένα (1) προγραμματιστή υπολογιστών, ο οποίος να διαθέτει Τίτλο Σπουδών ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ΙΕΚ στο 
αντικείμενο της Πληροφορικής και τουλάχιστον πενταετή (5) επαγγελματική εμπειρία σε έργα 
αντίστοιχαμε τον παρόν και άριστη γνώση αγγλικών. 

Δύο (2) μέλη, κατόχους πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ με αποδεδειγμένη τουλάχιστον διετή (2)εμπειρία στα χώρο 
της επικοινωνίας και ειδικότερα στα παρακάτω αντικείμενα:  

 
• Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων προβολής στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. 
• Σχεδιασμό και υλοποίηση σχεδίων δράσεων επικοινωνίας και οργάνωση ποικίλων μέσων 

επικοινωνίας και προβολής. 
• Προβολή, διαφήμιση, μάρκετινγκ και εν γένει επικοινωνία. 
• Σχεδιασμός και οργάνωση εκδηλώσεων. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται 
αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης . 

Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να διαθέτουν, επί 
ποινή αποκλεισμού, συστήματα διαχείρισης ποιότητας κατά τα ακόλουθα πρότυπα:  

• Εν ισχύ Πρότυπο Πιστοποίησης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας με πεδίο εφαρμογής Υπηρεσιών 
Δημοσιότητας και Μάρκετινγκ ISO 9001:2015 ή μεταγενέστερο του εν ισχύ από ανεξάρτητο φορέα 
πιστοποίησης, διαπιστευμένο από τον ΕΣΥΔ ή ισότιμο οργανισμό, με πεδίο εφαρμογής της 
πιστοποίησης το οποίο θα καλύπτει το αντικείμενο της σύμβασης που προκηρύσσεται με την 
παρούσα.  

• Εν ισχύ Πιστοποίηση συμμόρφωσης με το Πρότυπο Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ: 1435:2009 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» ή αντίστοιχο, από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης.  

• Εν ισχύ Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO27001:2013 ή 
ισοδύναμο ή μεταγενέστερης έκδοσής του στο πεδίο εφαρμογής της ασφάλειας πληροφοριών. 

Σε περίπτωση Ένωσης, ένα τουλάχιστον μέλος θα πρέπει να διαθέτει και τα τρία Πιστοποιητικά ISO 
9001:2015, ΕΛΟΤ 1435:2009 & ISO 27001:2013. 
.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ANTIKEIMENO : Παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης, 

δράσεις ενημέρωσης, δημοσιότητας 
και ευαισθητοποίησης στο Δήμο 
Ιωαννιτών για τις Παρεμβάσεις 
Αστικής Αναζωογόνησης του Αστικού 
Περιβάλλοντος του Δήμου Ιωαννιτών 

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ    
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ   
Πληρ : κ. Τσούρης Βασίλειος   
Ταχ. Δ/νση : Κωλέττη 14, 45444 Ιωάννινα   
Τηλ. : 2651-0-83880   
E-mail : vtsouris@ioannina.gr    
   CPV : 79000000-4 
     79340000-9 
     72000000-5 
      
   ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
: 100.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 24%) 

 
Β. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του αντικειμένου της υπηρεσίας ανέρχεται συνολικά στο 
ποσό των 100.000,00 €€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 
 

Είδος Παροχής Εργασίας Μονάδα Ποσότητα Τιμή Μονάδας 

Παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης, δράσεις ενημέρωσης, 
δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης στο Δήμο Ιωαννιτών 
για τις Παρεμβάσεις Αστικής Αναζωογόνησης του Αστικού 
Περιβάλλοντος του Δήμου Ιωαννιτών Τεμ. 1 € 80.645,16 € 

Φ.Π.Α.  24%     € 19.354,84 € 

ΣΥΝΟΛΟ   € 100.000,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας1:Προϋπολογισμός ανά παραδοτέο 
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ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

ΠΟΣΟ 
ΣΕΕΥΡΩ 

(ΠΡΟΦΠΑ) 

ΠΟΣΟ 
ΣΕΕΥΡΩ 

(ΜΕΦΠΑ) 

Π1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΔΕΑΣ & CONCEPT ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΠΟΤΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ 
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

25.806,45 32.000,00  

Π2: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΑΝΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ (MEDIA PLAN) ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ   45.161,29 56.000,00  

Π3: ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΚΑΙ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ  ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΗΧΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 

9.677,42 12.000,00  

ΣΥΝΟΛΟ 80.645,16 100.000,00 

Πίνακας2:Συνολικός Προϋπολογισμός 

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ Αριθμητικώς Ολογράφως 

Τελική Τιμή χωρίς ΦΠΑ ΕΥΡΩ 80.645,16 Ογδόντα χιλιάδες 
εξακόσια σαράντα πέντε 
ευρώ και δεκαέξι λεπτά 

Αναλογούν ΦΠΑ ΕΥΡΩ 19.354,84  

Τελική Τιμή με ΦΠΑ ΕΥΡΩ 100.000,00 Εκατό χιλιάδες ευρώ 

 

Ιωάννινα, 07/05/2022 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ANTIKEIMENO : Παροχή υπηρεσιών 

πληροφόρησης, δράσεις 
ενημέρωσης, δημοσιότητας και 
ευαισθητοποίησης στο Δήμο 
Ιωαννιτών για τις Παρεμβάσεις 
Αστικής Αναζωογόνησης του 
Αστικού Περιβάλλοντος του Δήμου 
Ιωαννιτών 

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ    
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ   
Πληρ : κ. Τσούρης Βασίλειος   
Ταχ. Δ/νση : Κωλέττη 14, 45444 Ιωάννινα   
Τηλ. : 2651-0-83880   

E-mail : vtsouris@ioannina.gr    
   CPV : 79000000-4 
     79340000-9 
     72000000-5 
      
   ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
: 100.000,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
24%) 

 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΗοικονομικήπροσφοράυποβάλλεταιμετησυμπλήρωσητουκατωτέρωπίνακαΟικονομικής
Προσφοράς: 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΉ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΑΝΑΔΌΧΟΥ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ 

(ΧΩΡΙΣΦΠΑ) 
ΠΟΣΟΣΕ ΕΥΡΩ 
(ΜΕΦΠΑ) 

«Παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης, δράσεις ενημέρωσης, 
δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης στον Δήμο Ιωαννιτών 
για τις Παρεμβάσεις Αναζωογόνησης του Αστικού 
Περιβάλλοντος» 

  

ΣΥΝΟΛΟ   
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Πίνακας1:ΣυνολικήΟικονομικήΠροσφοράΑναδόχουανάπαραδοτέο 

 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

ΠΟΣΟ 
ΣΕΕΥΡΩ 

(ΠΡΟΦΠΑ) 

ΠΟΣΟ 
ΣΕΕΥΡΩ 

(ΜΕΦΠΑ) 

Π1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΔΕΑΣ & CONCEPT ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΣΠΟΤΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ 
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

  

Π2: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΑΝΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
– ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ (MEDIA PLAN) ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ     

Π3: ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΚΑΙ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ  ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΗΧΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 

  

ΣΥΝΟΛΟ   

Πίνακας2:Συνολική Οικονομική Προσφορά Αναδόχου 

ΤΕΛΙΚΗΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ Αριθμητικώς Ολογράφως 

Τελική Τιμή χωρίς ΦΠΑ ΕΥΡΩ   

Αναλογούν ΦΠΑ ΕΥΡΩ   

Τελική Τιμή με ΦΠΑ ΕΥΡΩ   
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ANTIKEIMENO : Παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης, 

δράσεις ενημέρωσης, δημοσιότητας και 
ευαισθητοποίησης στο Δήμο Ιωαννιτών 
για τις Παρεμβάσεις Αστικής 
Αναζωογόνησης του Αστικού 
Περιβάλλοντος του Δήμου Ιωαννιτών 

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ    
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ   
Πληρ : κ. Τσούρης Βασίλειος   
Ταχ. Δ/νση : Κωλέττη 14, 45444 

Ιωάννινα 
  

Τηλ. : 2651-0-83880   
E-mail : vtsouris@ioannina.gr    
   CPV : 79000000-4 
     79340000-9 
     72000000-5 
      
   ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ 

: 100.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 24%) 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1ο Αντικείμενο Συγγραφής 

Με την παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπεται η ανάθεση υπηρεσιών για το Έργο «Παροχή υπηρεσιών 
πληροφόρησης, δράσεις ενημέρωσης, δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης στο Δήμο Ιωαννιτών για τις 
Παρεμβάσεις Αστικής Αναζωογόνησης του Αστικού Περιβάλλοντος του Δήμου Ιωαννιτών». 

 

Άρθρο 2Ο Ισχύουσες Διατάξεις 

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/08-08-2016 (Φ.Ε.Κ. Α 147) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), και ιδίως των άρθρων 116 και 117.  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν 3463/2006, όπως ισχύουν.  

3. Το Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α 87/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.»  

4. Το ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

5. Το ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

6. Το Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» της με αρ. Π1 
2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων »  
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7. Το Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 
άλλες διατάξεις». 

8.Το ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37 

9. Το ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των 
άρθρων 324-337 

10.Το ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 

11.Το ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 
2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δηµόσιωνσυµβάσεων και λοιπές διατάξεις» 

12.Τοπ.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.» 

13.Την υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : 
“Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781)  

14.Τηνυπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 
ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 
διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

15. Τηναριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των 
Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

16.Τηναριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού 
τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».  

17.Τον ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των άρθρων 85 επ. 

18.Τονν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

19.Το π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

20.Τηνπαρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

21.Τονν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό 
δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις»  

22.Τονν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο 
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,  
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23. Τοπ.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»  

24.Τονν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»  

25.Τονν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και ιδίως 
των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 

26.Τον ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,  

27.ΤονΚανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119, 

28.Τον ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» 

Άρθρο 3Ο Συμβατικά Στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

• Προϋπολογισμός. 

• Η Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

• Τεχνική Έκθεση. 

• Οικονομική Προσφορά. 

Άρθρο 4Ο Χρόνος Εκτέλεσης της Υπηρεσίας 

Ο χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας ορίζεται σε 12 μήνες. 

Άρθρο 5Ο Υποχρεώσεις Εντολοδόχου – Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε Υπηρεσία του Φορέα και άλλου αρμοδίου 
Φορέα ή Αρχής, με τον τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια Διεύθυνση του Φορέα. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο Φορέα αναφορές, πληροφορίες και στοιχεία, σχετικά με το 
αντικείμενο της Σύμβασης, κατόπιν σχετικού αιτήματος. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει με τον καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξης ή λύσης της Σύμβασης στο 
Φορέα τα αποτελέσματα, πληροφορίες, στοιχεία, κάθε έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το αντικείμενο της 
παρούσας, που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν με δαπάνες του Φορέα. Σε περίπτωση αρχείων σε 
ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύει την παράδοσή τους με έγγραφη τεκμηρίωση 
και οδηγίες για τη διαχείριση τους. Όλα τα παραπάνω αποτελούν ιδιοκτησία του Φορέα, ο οποίος μπορεί 
να τα διαχειρίζεται και να τα εκμεταλλεύεται ελεύθερα. 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να θεωρεί κάθε πληροφορία, που λαμβάνει, ως εμπιστευτική και 
να μην την χρησιμοποιεί ή αποκαλύπτει σε άλλα πρόσωπα, χωρίς προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του 
Φορέα. 

Ο Φορέας δεν φέρει καμία ευθύνη για κάθε είδους βλάβη ή ζημία, που μπορεί να επέλθει στον εξοπλισμό 
του Αναδόχου κατά την εκτέλεση της Σύμβασης. 
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Άρθρο 6Ο Υποχρεώσεις του Εντολέα – Φορέα 

Ο Φορέας είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται 
απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας – υπηρεσίας. 

Άρθρο 7Ο Ανωτέρα Βία 

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω 
και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και 
επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα 
φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο Ανάδοχος 
ή ο Φορέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια 
του προσωπικού του Αναδόχου κ.α. Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο 
Ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί το Φορέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε 
συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω 
ανωτέρας βίας. 

Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για το Φορέα προσαρμοζόμενος ανάλογα. 

 

Άρθρο 8Ο Αναθεώρηση Τιμών 

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές 
και αμετάβλητες. 

Άρθρο 9Ο Τρόπος Πληρωμής 

Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του Αναδόχου καθορίζεται σε 100.000,00€, 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται σταδιακά και ύστερα από 
την έκδοση σχετικών δελτίων παροχής υπηρεσιών του Αναδόχου συνοδευόμενα από σχετικές εκθέσεις 
προόδου εργασιών με τον ακόλουθο τρόπο: 

Α/Α Παραδοτέο 
Από την υπογραφή 
της σύμβασης 

Αμοιβήσυμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 

1 

Π1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΔΕΑΣ 
&CONCEPT ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΣΠΟΤΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ 
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

3 μήνες 32.000,00 ευρώ 

2 

Π2: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΑΝΟΥ 
ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – 
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ (MEDIAPLAN) ΔΗΜΟΥ 
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ   

11 μήνες 56.000,00 ευρώ 

3 

Π3: ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΚΑΙ  
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ  ΚΑΙ 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΗΧΗΣΗΣ ΤΩΝ 

12 μήνες 12.000,00 ευρώ 
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ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ   
100.000,00 
ευρώ 

 

Άρθρο 10ο Φόροι, Τέλη και Κρατήσεις 

Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, δασμούς 
και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Φορέα. 

Άρθρο 11ο Επίλυση Διαφορών 

Οι διαφορές που ενδεχόμενα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της Σύμβασης επιλύονται σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις. 

 

Ιωάννινα, … /… /2022 
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