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ΜΕΛΕΣΗ-  ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ –ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ 
ΔΡΑΕΩΝ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΧΕΔΙΟ ΣΟΠΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 

ΤΠΕΡ ΣΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΣΟ ΔΗΜΟ ΝΑΟΤΑ 
 
   

ΔΡΑΗ ΕΙΔΟ ΤΠΗΡΕΙΑ  ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΟΤ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ Ο 
ΑΝΑΔΟΧΟ 

ΔΡΑΗ 7. Διήμερο Καριζρασ 
Α. Διοργάνωςθ 
εκδθλϊςεων  

 Διοργάνωςθ 1 Διιμερου 
Καριζρασ 

ΔΡΑΗ 27. Πρόγραμμα ενεργειών 
δημοςιοποίηςησ ςτα ΜΜΕ 

Β. Καταχωριςεισ ςε 
ζντυπα και 
θλεκτρονικά ΜΜΕ 

 χεδίαςθ internet banner  

 χεδίαςθ ζντυπθσ 
καταχϊρθςθσ 

 Επτά (7) καταχωριςεισ ςε 
ζντυπα ΜΜΕ 

 Πζντε (5) καταχωριςεισ ςε 
θλεκτρονικά ΜΜΕ 

 Καμπάνια με internet 
banners  ςε πζντε (5) 
ιςτοςελίδεσ κοινωνικισ 
δικτφωςθσ 

Γ. Ραδιοφωνικό ςποτ  Κειμενογράφθςθ και 

παραγωγι 2 ραδιοφωνικϊν 

spot 

 Αναμετάδοςθ των 
ραδιοφωνικϊν μθνυμάτων ςε 
ραδιοφωνικοφσ ςτακμοφσ τθσ 
ΠΕ Ημακίασ 

ΔΡΑΗ 28. Πρόγραμμα ενεργειών 
ευαιςθητοποίηςησ τησ τοπικήσ 
κοινωνίασ & των ομάδων ςτόχο 

Α. Διοργάνωςθ 
εκδθλϊςεων  

 Διοργάνωςθ 1 θμερίδασ για 
τθν προςζλκυςθ και τθν 
ενθμζρωςθ των δυνθτικϊν 
ωφελουμζνων του ζργου και 
τθσ τοπικισ κοινωνίασ 

ΔΡΑΗ 32. Δράςεισ δημοςιοποίηςησ 
των αποτελεςμάτων του ζργου 

Α. Διοργάνωςθ 
εκδθλϊςεων  

 Διοργάνωςθ 1 θμερίδασ για 
τθν δθμοςιοποίθςθ των 
αποτελεςμάτων του ζργου 
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ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
 

Α. Διοργάνωςη εκδηλώςεων 

το πλαίςιο υλοποίηςησ τησ δράςησ 7, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςχεδιάςει και να παρζχει 

υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ τθσ διοργάνωςθσ ενόσ (1) Διιμερου Καριζρασ που κα πραγματοποιθκεί 

από το Διμο Νάουςασ και κα ζχει αντικείμενο τθ γνωριμία των ωφελουμζνων με τοπικζσ 

επιχειριςεισ, προκειμζνου να επιτευχκεί ςφηευξθ τθσ προςφοράσ και ηιτθςθσ εργαςίασ. 

 

Πιο ςυγκεκριμζνα ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςε: 

 Επιλογι και πρόςκλθςθ ςυμμετεχόντων επιχειριςεων 

  

 Εξαςφάλιςθ και προετοιμαςία του χϊρου 

 Εργαςίεσ διαμόρφωςθσ χϊρου παρουςίαςθσ των επιχειριςεων 

 Προςδιοριςμόσ προγράμματοσ εκδιλωςθσ  

 Προετοιμαςία παράλλθλων ειςθγιςεων – παρουςιάςεων 

 Παροχι του απαραίτθτου οπτικοακουςτικοφ εξοπλιςμοφ, των θχθτικϊν και φωτιςτικϊν 

εγκαταςτάςεων και τθν τεχνικι υποςτιριξθ τθσ διοργάνωςθσ 

 Ζγκαιρθ διακίνθςθ τθσ πρόςκλθςθσ και του προγράμματοσ ςτον κατάλογο αποδεκτϊν 

επιχειριςεων και ωφελουμζνων (κυρίωσ με θλεκτρονικό τρόπο) 

 Διάκεςθ γραμματείασ  για τθν εξυπθρζτθςθ των ςυμμετεχόντων  

 Προετοιμαςία ενόσ (1) δελτίου τφπου πριν τθν υλοποίθςθ τθσ εκδιλωςθσ και ενόσ (1) 

απολογιςτικοφ δελτίου τφπου μετά τθν υλοποίθςθ τθσ εκδιλωςθσ. 

 Προςφορά catering - διαλείμματοσ καφζ για 200 άτομα, το οποίο να περιλαμβάνει: 

Καφζ φίλτρου, χυμοφσ, τςάι, εμφιαλωμζνο νερό, διάφορα κεϊκ, και βουτιματα. 

Η ακριβισ θμερομθνία πραγματοποίθςθσ του Διιμερου Καριζρασ κα προςδιοριςτεί από το 

Διμο Νάουςασ. 

 

το πλαίςιο υλοποίηςησ τησ δράςησ 28, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςχεδιάςει και να παρζχει 

υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ τθσ διοργάνωςθσ μιασ (1) ενθμερωτικισ θμερίδασ που κα 

πραγματοποιθκεί από το Διμο Νάουςασ και κα ζχει αντικείμενο τθν προςζλκυςθ και τθν 

ενθμζρωςθ των δυνθτικϊν ωφελουμζνων του ζργου και τθσ τοπικισ κοινωνίασ 
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Πιο ςυγκεκριμζνα ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςε: 

 Εξαςφάλιςθ και προετοιμαςία του χϊρου 

 Παροχι του απαραίτθτου οπτικοακουςτικοφ εξοπλιςμοφ, των θχθτικϊν και φωτιςτικϊν 

εγκαταςτάςεων και τθν τεχνικι υποςτιριξθ τθσ διοργάνωςθσ 

 Παραγωγι προγράμματοσ και πρόςκλθςθσ (200 τεμάχια) 

 Ζγκαιρθ διακίνθςθ τθσ πρόςκλθςθσ ςτο κατάλογο αποδεκτϊν (κυρίωσ με θλεκτρονικό 

τρόπο) 

 Δθμιουργία και παραγωγι banner: ζγχρωμθ ψθφιακι εκτφπωςθ μουςακά, με 

μθχανιςμό roll-up, διαςτάςεισ 2,00 Χ 0,080 εκ. 

 Προετοιμαςία φακζλου / folder με ενθμερωτικό υλικό, ςθμειωματάριο και ςτυλό (200 

τεμάχια) 

 Διάκεςθ γραμματείασ  για τθν εξυπθρζτθςθ των ςυμμετεχόντων  

 Προετοιμαςία ενόσ (1) δελτίου τφπου πριν τθν υλοποίθςθ τθσ εκδιλωςθσ και ενόσ (1) 

απολογιςτικοφ δελτίου τφπου μετά τθν υλοποίθςθ τθσ εκδιλωςθσ. 

 Προςφορά catering - διαλείμματοσ καφζ για 200 άτομα, που να περιλαμβάνει: Καφζ 

φίλτρου, χυμοφσ, τςάι, εμφιαλωμζνο νερό, διάφορα κζικ, και βουτιματα. 

Η ακριβισ θμερομθνία πραγματοποίθςθσ τθσ θμερίδασ κα προςδιοριςτεί από το Διμο 

Νάουςασ. 

 

το πλαίςιο υλοποίηςησ τησ δράςησ 32, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςχεδιάςει και να παρζχει 

υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ τθσ διοργάνωςθσ μιασ (1) ενθμερωτικισ θμερίδασ που κα 

πραγματοποιθκεί από το Διμο Νάουςασ και κα ζχει αντικείμενο τθ δθμοςιοποίθςθ και 

διάδοςθ των αποτελεςμάτων του ζργου ςτθν τοπικι κοινωνία 

 

Πιο ςυγκεκριμζνα ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςε: 

 Εξαςφάλιςθ και προετοιμαςία του χϊρου 

 Παροχι του απαραίτθτου οπτικοακουςτικοφ εξοπλιςμοφ, των θχθτικϊν και φωτιςτικϊν 

εγκαταςτάςεων και τθν τεχνικι υποςτιριξθ τθσ διοργάνωςθσ 

 Παραγωγι προγράμματοσ και πρόςκλθςθσ (300 τεμάχια) 

 Ζγκαιρθ διακίνθςθ τθσ πρόςκλθςθσ ςτο κατάλογο αποδεκτϊν (κυρίωσ με θλεκτρονικό 

τρόπο) 

 Δθμιουργία και παραγωγι banner: ζγχρωμθ ψθφιακι εκτφπωςθ μουςακά, με 

μθχανιςμό roll-up, διαςτάςεισ 2,00 Χ 0,080 εκ. 
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 Προετοιμαςία φακζλου / folder με ενθμερωτικό υλικό, ςθμειωματάριο και ςτυλό (250 

τεμάχια) 

 Διάκεςθ γραμματείασ  για τθν εξυπθρζτθςθ των ςυμμετεχόντων  

 Προετοιμαςία ενόσ (1) δελτίου τφπου πριν τθν υλοποίθςθ τθσ εκδιλωςθσ και ενόσ (1) 

απολογιςτικοφ δελτίου τφπου μετά τθν υλοποίθςθ τθσ εκδιλωςθσ. 

 Προςφορά catering - διαλείμματοσ καφζ για 300 άτομα, που να περιλαμβάνει: Καφζ 

φίλτρου, χυμοφσ, τςάι, εμφιαλωμζνο νερό, διάφορα κζικ και βουτιματα 

 Προςφορά catering – ελαφρφ γεφμα για 300 άτομα, που να περιλαμβάνει:  λευκό και 

κόκκινο κραςί, αναψυκτικά, εμφιαλωμζνο νερό, διάφορα  αλμυρά ςφολιατοειδι, 

ςάντουιτσ, ςνακ, γλυκά. 

Η ακριβισ θμερομθνία πραγματοποίθςθσ τθσ θμερίδασ κα προςδιοριςτεί από το Διμο 

Νάουςασ 

 

Κανόνεσ Προβολήσ και Δημοςιότητασ  

ε όλα τα ζντυπα κα πρζπει υποχρεωτικά να εμφανίηονται: 

 Σο ζμβλθμα (θμαία) τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και αναφορά ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

 Λογότυπο Εκνικοφ τρατθγικοφ Πλαιςίου Αναφοράσ – ΕΠΑ 2007–2013  

 Αναφορά ςτο οικείο Σαμείο: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο. 

 Λογότυπο του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ» 

(ΕΠΑΝΑΔ). 

 Μινυμα του ΕΠΑΝΑΔ «ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ ΣΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ» 

 Αναφορά ςτο φορζα χρθματοδότθςθσ: θ Περιφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ. 

 Λογότυπο τθσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ. 

 Σθ φράςθ «Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ» 

ενδεχομζνωσ μζςω ενόσ ειςαγωγικοφ κειμζνου, ϊςτε να γίνεται αντιλθπτι από τουσ 

επιςκζπτεσ θ φφςθ τθσ εν λόγω πράξθσ. 

 Σαυτότθτα του δικαιοφχου φορζα (επωνυμία, διεφκυνςθ, ταχυδρομικι ι/και 

θλεκτρονικι διεφκυνςθ, αρικμό τθλεφϊνου και τθλεομοιοτυπίασ, e-mail, όνομα 

αρμοδίου προςϊπου). 

 

Β. Καταχωρήςεισ ςε ζντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ 

 χεδίαςθ internet banner  

 χεδίαςθ ζντυπθσ καταχϊρθςθσ 
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 Επτά (7) καταχωριςεισ ςε ζντυπα ΜΜΕ 

 Πζντε (5) καταχωριςεισ ςε θλεκτρονικά ΜΜΕ 

 Καμπάνια με internet banners  ςε πζντε (5) ιςτοςελίδεσ κοινωνικισ δικτφωςθσ 
Ο Ανάδοχοσ κα προςδιορίςει τα τοπικά ζντυπα ι τοπικό τφπο που κα γίνουν οι καταχωριςεισ, 

κακϊσ και τθν θμζρα τθσ καταχϊρθςθσ. 

Γ. Ραδιοφωνικό ςποτ 

1. Κειμενογράφθςθ και παραγωγι ραδιοφωνικοφ spot 

2. Αναμετάδοςθ του ραδιοφωνικοφ μθνφματοσ ςε τοπικοφσ ραδιοφωνικοφσ ςτακμοφσ τθσ 

Νάουςασ με υψθλι ακροαματικότθτα για τθ δθμοςιοποίθςθ και προβολι τθσ Δράςθσ - 

διάρκεια ραδιοφωνικοφ μθνφματοσ 30 ζωσ 40 δευτερόλεπτα. 

Ο ανάδοχοσ οφείλει να προτείνει τουσ ραδιοφωνικοφσ ςτακμοφσ που κα επιλζξει κακϊσ και τον 

αρικμό αναμεταδόςεων του ραδιοφωνικοφ μθνφματοσ, επιςυνάπτοντασ και τθν πλζον 

επικαιροποιθμζνθ κατάςταςθ ακροαματικότθτασ των τοπικϊν ραδιοφωνικϊν ςτακμϊν. 

Σο περιεχόμενο του spot κα κακοριςτεί ςε ςυνεργαςία με τθν επιςτθμονικι επιτροπι του 

ζργου. 

ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ: ζνασ (1) μινασ μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ 

Κανόνεσ Προβολήσ και Δημοςιότητασ ςτα ΜΜΕ 

το Ραδιοφωνικό μινυμα κα πρζπει απαραίτθτα να γίνεται αναφορά ςε όλα τα παρακάτω:  

 Αναφορά ςτο οικείο Σαμείο: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο. 

 Σο μινυμα που ζχει επιλζξει θ Ενδιάμεςθ Διαχειριςτικι Αρχι Περιφζρειασ Κεντρικισ 

Μακεδονίασ, για να προβάλει τθν προςτικζμενθ αξία τθσ κοινοτικισ παρζμβαςθσ. 

 Σθ φράςθ «ΕΠΑ - Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ». 

Δ.  Καταχωρήςεισ ςε ζντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ 

 χεδίαςθ internet banner & ζντυπθσ καταχϊρθςθσ ςε 2ςτθλο, αςπρόμαυρο 

 Δφο (2) καταχωριςεισ ςε ζντυπα ΜΜΕ 

 Σζςςερισ (4) καταχωριςεισ ςε θλεκτρονικά ΜΜΕ 

 Καμπάνια με internet banners  ςε πζντε (5) ιςτοςελίδεσ κοινωνικισ δικτφωςθσ 

Ο Ανάδοχοσ κα προςδιορίςει τα τοπικά ζντυπα ι τοπικό τφπο που κα γίνουν οι καταχωριςεισ, 

κακϊσ και τθν θμζρα τθσ καταχϊρθςθσ. 

 

ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ: τρεισ (3) μινεσ μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ 

ΚΟΣΟ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
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ΔΡΑΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΟΤ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ Ο 

ΑΝΑΔΟΧΟ 

ΑΙΣΟΤΜΕΝ

Η 

ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ € 

ΔΡΑΗ 7. Διήμερο Καριζρασ 
 

Διοργάνωςθ 1 Διιμερου Καριζρασ 1 9.230,00 € 

ΔΡΑΗ 27. Πρόγραμμα ενεργειών 
δημοςιοποίηςησ ςτα ΜΜΕ  

 Καταχωριςεισ ςε ζντυπα ΜΜΕ 7 3.500,00 € 

 

 Καταχωριςεισ ςε θλεκτρονικά ΜΜΕ  5 

 

2.500,00 € 

 

 Καταχωριςεισ ςε ιςτοςελίδεσ 

κοινωνικισ δικτφωςθσ 

5 1.500,00 € 

 Ραδιοφωνικό spot 2 1.000,00 € 

ΔΡΑΗ 28. Πρόγραμμα ενεργειών 
ευαιςθητοποίηςησ τησ τοπικήσ 
κοινωνίασ & των ομάδων ςτόχο 

Διοργάνωςθ 1 θμερίδασ για τθν 

προςζλκυςθ και ενθμζρωςθσ των 

δυνθτικϊν ωφελουμζνων του ζργου και 

τθσ τοπικισ κοινωνίασ 

1 1.500,00 € 

ΔΡΑΗ 32. Δράςεισ 
δημοςιοποίηςησ των 
αποτελεςμάτων του ζργου 

Διοργάνωςθ 1 θμερίδασ για τθν 

δθμοςιοποίθςθ των αποτελεςμάτων 

του ζργου 

1 3.000,00 € 

     CPV           

79342200-5 

Υπηρεσίες προώθησης   ΤΝΟΛΟ 

 
  

22.230,00 € 

 
τισ τιμζσ ςυμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%. 

  
Ο Σςντάξαρ 

 
Τριανταυύλλοσ Εσστάθιος 

Υπάλληλορ Γπαυείος 
Τοςπιστικήρ πποβολήρ 

 
 

 
 

 

 
ταθησ Σριανταφφλου  
 


