
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

 
 
 

 

Προκήρυξη (Περίληψη Διακήρυξης) ανοικτού, κάτω των ορίων, ηλεκτρονικού   
                                                 Διαγωνισμού 
για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου 
«ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΚΑΙ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ»  
της Πράξης «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ»  με MIS 
5034917  
[ αρ. Διακήρυξης 02 / 2023 - αρ. πρωτοκόλλου 185 /13.01.2023 ]  
 
1. Αναθέτουσα Αρχή 
Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, με την επωνυμία «Επαγγελματικό 
Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Αριστοτέλους 27, 
Τ.Κ. 54624 , Τηλ.:  2310 271340, E-mail: grammateia@epethe.gr, Ιστοσελίδα: 
www.eeth.gr 
 
2. Τύπος σύμβασης – ταξινόμηση 
Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, Ταξινόμηση κατά CPV: CPV : 79952000-2 - 
Υπηρεσίες εκδηλώσεων, CPV : 79822500-7 – Υπηρεσίες γραφικού σχεδιασμού,CPV 
: 72400000-4  Υπηρεσίες Διαδικτύου, CPV: 72268000-1 Υπηρεσίες προμήθειας 
λογισμικού,  CPV: 72210000-0 - Υπηρεσίες προγραμματισμού πακέτων λογισμικού. 
3. Προϋπολογισμός του έργου - χρηματοδότηση: 
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των πενήντα ένα   
χιλιάδων εβδομήντα δύο ευρώ (43.586,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 35.150,00 
€ άνευ ΦΠΑ.   
Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης που 
έχει εκδοθεί από την Ειδική Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΑ και 
ΕΚΤ με αρ. πρωτ 4300/1462/Α3/28.6.2019,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
 
4. Αντικείμενο του έργου  
Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την υλοποίηση των εξής 4 τμημάτων :  
 
 
 
 
 





 
 

 ΤΜΗΜΑ Α : Εκδήλωση Εγκαινίων. Οι υπηρεσίες (CPV: 79952000-2)  
περιλαμβάνουν  υποστήριξη στην προετοιμασία της εκδήλωσης εγκαινίων του 
Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Δήμου Βόλβης. Προετοιμασία και αποστολή 
ηλεκτρονικής πρόσκλησης, 2 δελτίων τύπου πριν και μετά την εκδήλωση,  λήψη 
τυχόν αδειών, εξασφάλιση ηχητικών εγκαταστάσεων και υποστήριξη με τεχνικό 
και γραμματειακό προσωπικό,   εκτιμώμενης αξίας συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
3.100,00 €. 

 ΤΜΗΜΑ Β : Ψηφιακό λογότυπο. (CPV: 79822500-7)   Δημιουργία ψηφιακού 
λογοτύπου του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Δήμου Βόλβης. Ο ανάδοχος θα 
πρέπει να παραδώσει τρεις προτάσεις ψηφιακού λογότυπου του Ανοικτού 
Κέντρου Εμπορίου Δήμου Βόλβης σε 15 μέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 
Οι προτάσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από σύντομη παρουσίαση της 
σχεδιαστικής προσέγγισης. Από τις τρεις προτάσεις θα επιλεγεί ένα από τον 
Επαγγελματικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο και τις 
συμμετέχουσες επιχειρήσεις. Η υπηρεσία είναι, εκτιμώμενης αξίας 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 1.860,00 €. 

 ΤΜΗΜΑ Γ : Δημιουργία & διαχείριση καναλιών social media, Προβολή στα 
media (Facebook), Σύμβουλος Προβολής στα media (Facebook). Η υπηρεσία 
(CPV: 72400000-4) αφορά τη δημιουργία και διαχείριση των καναλιών 
κοινωνικής δικτύωσης του ανοικτού κέντρου εμπορίου Δήμου Βόλβης που θα 
δημιουργηθούν σε facebook, Instagram και youtube, την στοχευμένη προβολή 
μέσω των καναλιών κοινωνικής δικτύωσης με σχετικές προωθητικές ενέργειες και 
στοχευμένες αγορασμένες προωθητικές ενέργειες. Προβολή στα media 
(Facebook) με δυνατότητα στόχευσης σε μικρο-κοινά (τουλάχιστον δύο 
αναρτήσεις ανά μήνα μέχρι την ολοκλήρωση του έργου), εκτιμώμενης αξίας 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ:  16.616,00 €. 

 ΤΜΗΜΑ Δ : Πλατφόρμα Προώθησης της Εμπορικής Περιοχής, Ενίσχυσης 
της πιστότητας και επιβράβευσης επισκεπτών (LOYALTY )  CPV:  
72268000-1, 72210000-0, εκτιμώμενης εκτιμώμενης αξίας συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ: 22.010,00 €. 

Πλήρης περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου περιέχεται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της Διακήρυξης.  
 
5. Διάρκεια υλοποίησης του έργου  
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε χρονικό διάστημα από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης και την ανάρτηση της στο ΚΗΜΔΗΣ ως εξής :  
- για το Τμήμα Α , 1 μήνας από την υπογραφή της σύμβασης για την υλοποίηση του 
Τμήματος Α 
- για το Τμήμα Β , 15 ημέρες  από την υπογραφή της σύμβασης για την υλοποίηση 
του Τμήματος Β 
 
 





 
 

- για το Τμήμα Γ : (i) δημιουργία facebook , Instagram, youtube κλπ 1 μήνας από την 
υπογραφή της σύμβασης για την υλοποίηση του Τμήματος Γ, (ii) αναρτήσεις στα 
social media,  2 αναρτήσεις ανά μήνα μέχρι την ολοκλήρωση του έργου 
- για το Τμήμα Δ , πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης για την 
υλοποίηση του Τμήματος Δ, για με δικαίωμα παράτασης όχι πέραν της λήξης του 
προγράμματος. 
 
6. Διάθεση της Διακήρυξης – Πληροφορίες-Διευκρινήσεις  
 Η Προκήρυξη και η Διακήρυξη έχουν καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)  
Η Προκήρυξη έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ  
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με συστημικό 
αριθμό 180945 .  Η Διακήρυξη έχει αναρτηθεί, επίσης, στην ιστοσελίδα της 
αναθέτουσας αρχής,  http://www.eeth.gr 
 H Προκήρυξη είναι δημοσιευμένη στις εφημερίδες: Επτά Ημέρες, Ημερήσια Τοπική  
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν, μόνον ηλεκτρονικά, αίτημα παροχής  
διευκρινήσεων, μέχρι και τις 03.02.2023, το οποίο απαντάται αντίστοιχα στο 
διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.   
Η Αναθέτουσα Αρχή απαντά στα αιτήματα παροχής διευκρινήσεων, μέχρι και τις 
09/02/2023. 
Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται, είτε με άλλο τρόπο, είτε το 
ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν 
εξετάζονται.  
 
7. Εγγύηση Συμμετοχής 
Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό, κατατίθεται από τον προσφέροντα 
υποψήφιο ανάδοχο Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, ίση με το 2% επί της 
προϋπολογισθείσας δαπάνης του υπό ανάθεση τμήματος προ Φ.Π.Α. και ειδικότερα 
για το Τμήμα Α που ανέρχεται στο ποσό των πενήντα Ευρώ ( 50,00 €) η οποία 
αντιστοιχεί στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης του Τμήματος Α μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  
για το Τμήμα Β που ανέρχεται στο ποσό των τριάντα Ευρώ ( 30,00 €) η οποία 
αντιστοιχεί στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης του Τμήματος Β μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
για το Τμήμα Γ που ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων σαράντα τριών Ευρώ και 
εβδομήντα πέντε ( 268,00 €) η οποία αντιστοιχεί στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης του Τμήματος Γ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
για το Τμήμα Δ που ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων Ευρώ ( 355,00 €) η οποία 
αντιστοιχεί στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης του Τμήματος Δ μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
 





 
 

 
8. Διαδικασία Διενέργειας του διαγωνισμού – Κριτήριο Ανάθεσης 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27, παρ.4. του 
ν.4412/2016, με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης:  
http://www.promitheus.gov.gr του εν λόγω Συστήματος.  
Ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών: 13.02.2023 και ώρα 17.00.00  
Η αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και των Τεχνικών Προσφορών, θα  
διενεργηθεί στις 16.02.2023 και ώρα 12:00:00.  
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής 
άποψης προσφοράς βάσει τιμής. 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΕΘ 
ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΟΡΠΙΔΗΣ 




		2023-01-13T16:35:35+0200




