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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
Πατρ. Γρηγορίου Ε’ 12, Τ.Κ. 56123, Αμπελόκηποι 

  

         
 Αμπελόκηποι  27 - 04 - 2021 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  
&  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

   
 
 
Τίτλος: 

 
Παροχή Υπηρεσιών Social Media 
Management και Social Media 
Advertising για το Δήμο Αμπελοκήπων 
Μενεμένης  

Πληροφορίες 
Tηλ. 
FAX 
E- mail 

: 
: 
: 
: 

Κωνσταντίνος Κόγκας 
2313 313694 
2313 313627 
it@ampelokipi-menemeni.gr 

 Ενδεικτικός  
Προϋπολογισμός: 

9.920,00€ 
Συμπεριλαμβανομένου 
 ΦΠΑ 24% 

Κωδικοί  
προϋπολογισμού: 

00.6117.03 

     
Αριθμός μελέτης: 
 

7/2020 

     
Κωδικοί CPV: 
 

72416000-9 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Η διαρκής ανάπτυξη του διαδικτύου τα τελευταία χρόνια έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές σε 

πολλούς τομείς της κοινωνίας. Το μεγαλύτερο ποσοστό των Δημόσιων φορέων (80%), με τα social 

media ενισχύουν το ρόλο τους ως εργαλείο διάχυσης πληροφοριών σε κοινότητες που συμμετέχουν 

ενεργά στην αλληλεπίδραση. Η παροχή και διάχυση των πληροφοριών προς τους πολίτες είναι 

σημαντική σε πολύ μεγάλο βαθμό και συνήθως οι ανακοινώσεις στο Διαδικτυακό τόπο του  κάθε 

φορέα προωθούνται με ανάλογη επεξεργασία και στα κοινωνικά δίκτυα που παρουσιάζεται. Εκτός από 

ανακοινώσεις, η διάχυση της πληροφορίας γίνεται και με δελτία τύπου τα οποία αναπαράγονται από 

τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και με ανάρτηση σχολίων σχετικών με τις δράσεις. Η επικοινωνία των 

δραστηριοτήτων της πολιτικής ηγεσίας και των προγραμμάτων δράσης της, μέσα από την άμεση και 

γρήγορη ενημέρωση του πολίτη αποτελεί στόχο και μέριμνα. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρέχουν 

τη μοναδική πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο.  

Τα Διαδικτυακά Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Online Social Networks) ή Ιστότοποι Κοινωνικής 

Δικτύωσης (Social Networking Sites-SNSs) διαθέτουν τα παρακάτω βασικά χαρακτηριστικά:  

α. Είδος Περιεχομένου: Υποστηρίζουν ποικιλία μορφών και τύπων περιεχομένου (κείμενο, βίντεο, 

φωτογραφίες, ήχο κ.τ.λ.).  

β. Διαχείριση περιεχομένου: Δίνουν την ικανότητα στους χρήστες να μπορούν να παράγουν, να 

διαμοιράζουν, να σχολιάζουν, να συμπληρώνουν και να ανασκευάζουν-τροποποιούν υλικό το οποίο 

δημοσιεύεται εύκολα και αποτελεσματικά. Μέσω αυτής της πληροφορίας μπορούν να επικοινωνούν, 

να συμμετέχουν, να μοιράζονται, να δικτυώνονται, να επισημαίνουν ιστοσελίδες, ενώ βρίσκονται σε 
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συνεχή επικοινωνία. Με αυτό τον τρόπο απλοποιούν και βελτιώνουν την ταχύτητα και το εύρος της 

διάδοσης των πληροφοριών.  

γ. Προαγωγή της Επικοινωνίας: Προσφέρουν διαφόρων τύπων επικοινωνία (ένας-προς-ένας, ένας-

προς-πολλούς, πολλοί προς-πολλούς) και επιτρέπουν η επικοινωνία αυτή να πραγματοποιείται σε 

πραγματικό χρόνο, ή ασύγχρονα με την πάροδο του χρόνου.  

Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να οικοδομούν “γέφυρες επαφής” με άλλους 

χρήστες ιδίων ενδιαφερόντων δημιουργώντας κοινότητες” βασισμένες σε αυτά τα κοινά ενδιαφέροντα, 

επιτρέποντας παράλληλα αλληλεπιδράσεις που περνούν από μία ή περισσότερες πλατφόρμες.  

δ. Εμπλοκή και προαγωγή της συμμετοχικότητας του χρήστη:  

Χαρακτηρίζονται από διαφορετικά επίπεδα εμπλοκής του χρήστη, ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει , 

να σχολιάσει ή να παρακολουθήσει υλικό εντός των Κοινωνικών Δικτύων, καθώς οι χρήστες ως μέτοχοι 

σε αυτά τα μέσα ενθαρρύνονται-προτρέπονται να συνεισφέρουν και να συμμετέχουν ενεργητικά σε 

πραγματικό χρόνο.  

ε. Ανεξαρτησία από τη συσκευή: Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει για τη δραστηριοποίηση του στα 

ΜΚΔ έναν υπολογιστή, ή κινητές συσκευές (mobile devices), tablets και έξυπνα κινητά τηλέφωνα 

(smartphones).  

Στο προηγούμενο έτος ξεκίνησε από την αρχή και οργανώθηκε εκ βάθρων η κατασκευή,  

Σε αυτό το πλαίσιο ψηφιακού εκσυγχρονισμού ο Δήμος θα προβεί σε ανάθεση παροχής 

υπηρεσιών για τη διαχείριση, προώθηση, παρακολούθηση και επικαιροποίηση των social media του 

Δήμου για το έτος 2021-22. Στο προηγούμενο έτος πραγματοποιήθηκε από την αρχή και εκ βάθρων 

ανανέωση, δημιουργία, επικαιροποίηση και συντονισμός των υπαρχόντων εφαρμογών και 

πλατφορμών των Social Media του Δήμου σε επαγγελματικά πρότυπα και συνεπώς είναι απαραίτητη η 

συνεχής παρακολούθηση και διαχείριση τους. 

Όσον αφορά τη σκοπιμότητα της παρούσας υπηρεσίας, αυτή έχει ως στόχο την ψηφιακή 

προβολή και προώθηση του Δήμου μέσω σχεδιασμού και υλοποίησης ολοκληρωμένου πλάνου 

προβολής που περιλαμβάνει την ανάπτυξη του περιεχομένου και των εργαλείων επικοινωνίας καθώς 

και στοχευόμενες ενέργειες ψηφιακής προώθησης του Δήμου. 

 

Τεχνική περιγραφή της Υπηρεσίας 

- Σχεδιασμός social media posts για το όλο το έτος  2021. Η εργασία αφορά στην διαχείριση posts 

ροής και προσαρμογές για χρήση social media posts στις πλατφόρμες Facebook, Instagram, 

Twitter& ιστοσελίδα, καθώς και την κειμενογράφιση για δελτία τύπου. Η εργασία 

περιλαμβάνει, την δημιουργία οπτικής ταυτότητας (key visual) για την θεματολογία του υλικού 

social media, καθώς και το συνολικό ύφος των κειμένων (tone of voice) για την διαμόρφωση της 

ταυτότητας. 

- Κειμενογράφιση για τα posts ροής:  

H εργασία αφορά στη δημιουργία λεκτικού για τα posts που θα δημιουργηθούν. Τα posts 

αφορούν στις πλατφόρμες των Facebook, Instagram, Twitter, καθώς και τo website.  

Η συχνότητα των posts προτείνεται να είναι 5 posts/ εβδομάδα. 

Κειμενογράφιση για δελτία τύπου: H εργασία αφορά στη δημιουργία λεκτικού για δελτία τύπου 

που θα δημιουργηθούν και την προβολή του έργου (max 50δελτία Τύπου/ μήνα) 
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 Key visual: H εργασία αφορά στην δημιουργία κεντρικής ιδέας και στον σχεδιασμό εικαστικού, 

το οποίο θα αποτελείται από μία σειρά δημιουργικών, τα οποία θα συνθέτουν ολόκληρη την 

οπτική ταυτότητα. 

- Σχεδιασμός εικαστικού για posts: Σχεδιασμός social media posts για Facebook, Instagram, 

Twitter, καθώς και τo website. 

 

Εργαλεία Επικοινωνίας 

i.Facebook: Διαχείριση λογαριασμού, πλάνου διαχειριστών, ανάρτηση cover photo και profile image, 
ανάρτηση κειμένου About, επιλογή, επεξεργασία photo και profile image, ανάρτηση κειμένου About, 
επιλογή, επεξεργασία και ανάρτηση φωτογραφιών, ανάρτηση κειμένου Δημιουργία μηνιαίου 
ημερολογίου περιεχομένου. 
ii. Twitter: Διαχείριση λογαριασμού, ανάρτηση header photo και profile photo, διαμόρφωση theme, 
ανάρτηση κειμένου About  φωτογραφιών, επιλογή hashtags. Δημιουργία μηνιαίου ημερολογίου 
περιεχομένου, 
iii. Instagram: Διαχείριση λογαριασμού, ανάρτηση profile photo, ανάρτηση κειμένου About, 
Επεξεργασία και ανάρτηση φωτογραφιών, επιλογή hashtags, follow /mention / likes σε άλλες σελίδες, 
επιλογή κατάλληλων hashtags ανά ανάρτηση για μεγιστοποίηση του επικοινωνιακού αποτελέσματος,  
iv. Youtube: Διαχείριση λογαριασμού, ανάρτηση channelart σε όλες τις διαστάσεις, ανάρτηση κειμένου 
about σύνδεση του λογαριασμού με άλλα social media. 

 

Ψηφιακό Πλάνο Προώθησης και Διαφήμισης. 

-  Yλοποίηση της προωθητικής καμπάνιας επικοινωνίας με στοχευμένη Ψηφιακή Προώθηση και 

Διαφήμιση. Αποτελεσματική διαχείριση των social media και υλοποίηση ψηφιακής καμπάνιας Ο 

υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να εκτελέσει πλάνο ψηφιακής προώθησης, με στόχο τη 

μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων προσέλκυσης χρηστών. 

- Χορηγούμενα posts & εύρεση κοινού.  

- Χορηγούμενα μηνιαία posts (sponsored posts) με σκοπό την αύξηση της επισκεψιμότητα στις 

σελίδες. Πιο συγκεκριμένα χορηγούμενα να είναι από 6 έως 8 επιλεγμένα posts τον μήνα 

- Συλλογή  διαθέσιμου υλικού(φωτογραφίες/βίντεο/κείμενα) με παράλληλη  πρόσβαση στους 

λογαριασμούς προς διαχείριση κάνοντας τις απαραίτητες ενέργειες.  

- Εξέταση του τελικού περιεχομένου και κατάθεση με τα τελικά customized posts που θα 

δημοσιευτούν στα Social Media, όπως και στις διαφημίσεις. 

- Προγραμματισμός των ενέργειες των επόμενων 30 ημερών(μήνας) λαμβάνοντας υπόψιν τυχόν 

ad hoc (μεμονωμένες) ενέργειες που μπορεί να χρειαστούν. 

- Αναλυτικού report ενεργειών σε μηνιαία βάση 

- Οι μηνιαίες ενέργειες έχουν ισχύ μόνο εφόσον συνοδεύονται από την αναλυτική κατάσταση και 

περιγραφή των παραδοτέων και την τεκμηρίωση του αντίστοιχου κόστους τους. Στα παραδοτέα 

πρέπει να επισυνάπτονται και στιγμιότυπα οθόνης (screenshots) από τις εκτελούμενες 

ενέργειες.  
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Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τον νόμο 4.412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-2016) Δημόσιες 

Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών. Η σύμβαση θα έχει ισχύ ένα (1) έτος από την 

ημερομηνία υπογραφής της. 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στις 9.920,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

και η δαπάνη θα καλυφθεί από ιδίους πόρους. Η εγκεκριμένη πίστωση θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6117.03  

έτους 2021. 

 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

Α/Α Είδος Τεμάχια Τιμή μονάδος 

1 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ SOCIAL MEDIA MANAGEMENT 
ΚΑΙ SOCIAL MEDIA ADVERTISING ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

1 8.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ  8.000,00 € 
 

ΦΠΑ 24% 
  

 1.920,00 € 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 9.920,00 € 
 

 
 

 

 
 
 
 

ΘΕΩΡΗΣΗ 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
 
 
 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

ΣΥΝΤΑΞΗ 
 

Γραφείο ΤΠΕ 
 
 
 
 

Κόγκας Κωνσταντίνος 
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ \ Α΄ 


