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Εισαγωγή 

Η παρούσα μελέτη τεκμηρίωσης αφορά στην Προμήθεια Διαφημιστικού Υλικού & 

Υλικού Προβολής, στο πλαίσιο προωθητικών ενεργειών, προκειμένου να επιτευχθεί η 

μέγιστη δημοσιοποίηση της Πράξης «Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής 

Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social Innovation Piraeus». Η εν λόγω προμήθεια, θα 

πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των έμμεσων δαπανών του Υποέργου 1 «Δίκτυο 

Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social Innovation 

Piraeus» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5060900 της Πράξης «Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης 

Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social Innovation Piraeus». 

 

Προφίλ και δράσεις ΚΟ.Δ.Ε.Π. 

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά (ΚΟ.Δ.Ε.Π.) συστάθηκε το 2011 και 

αποτελεί ένα Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Με την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας συγχώνευσης των κοινωφελών επιχειρήσεων σε κάθε Δήμο, όπως 

προέβλεπε ο Ν.3852/2010, το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά με την υπ’ 

αριθμ.72/186/2011 απόφασή του όρισε την συγχώνευση των προϋπαρχουσών 

επιχειρήσεων με την επωνυμία «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Ένταξης 

Περίθαλψης Αλλοδαπών Πειραιά» και «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής 

Μέριμνας Πειραιά», σε μία επιχείρηση με την επωνυμία ΚΟ.Δ.Ε.Π. - Κοινωφελής 

Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά. 

 

Η ΚΟ.Δ.Ε.Π. επιχορηγείται για συγκεκριμένες δράσεις οι οποίες έχουν σκοπό την 

οργάνωση λειτουργιών ή δραστηριοτήτων και την παροχή υπηρεσιών συναφών ή 

συνδεόμενων με τις αρμοδιότητές του Δήμου Πειραιά οι οποίες της έχουν εκχωρηθεί, 

με βάση το πρόγραμμα που έχει συνάψει με αυτόν. Επιπλέον, υλοποιεί δράσεις των 

οποίων σκοπό αποτελεί η προαγωγή του κοινωφελούς της χαρακτήρα, με την 

υποστήριξη των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων και γενικότερα των κατοίκων του Δήμου 

Πειραιά.  
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Στόχος της είναι η μέριμνα για το σύνολο των κοινωνικών προβλημάτων των δημοτών 

και των κατοίκων εντός των διοικητικών ορίων της πόλης, ανεξαρτήτως ηλικίας και 

κοινωνικής κατάστασης. Αναλυτικότερα, βασικούς πυλώνες των εγχειρημάτων της 

είναι: η φροντίδα για την περίθαλψη των οικονομικά και κοινωνικά ασθενέστερων 

πολιτών, η φροντίδα ηλικιωμένων και ατόμων με αδυναμία μετακίνησης, η περίθαλψη 

και φαρμακευτική υποστήριξη των ηλικιωμένων και χρονίως πασχόντων, η υποστήριξη 

ατόμων με αναπηρία, η σίτιση, ένδυση και υλιστική συνδρομή απόρων και αστέγων, η 

φροντίδα για την ενημέρωση του κοινού σε θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος, 

θέματα υγείας και πρόληψης, καθώς και η εν γένει εφαρμογή πολιτικών και δράσεων 

που στοχεύουν στην μέριμνα και υποστήριξη του ιδιαίτερα ευπαθούς πληθυσμού. 

Επίσης, η εφαρμογή τακτικών και εκτάκτων κοινωνικών παρεμβάσεων, μέσω δράσεων 

οι οποίες στοχεύουν στην ενδυνάμωση και στην συστηματική υποστήριξη ιδιαίτερα 

του ευπαθούς πληθυσμού του Δήμου Πειραιά. 

 

Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και ως όργανο κοινωφελούς 

δημόσιου σκοπού, η ΚΟ.Δ.Ε.Π. λειτουργεί εδώ και χρόνια σταθερές κοινωνικές δομές, 

υλοποίει κοινωνικά προγράμματα όπως λ.χ. επισιτιστικές δράσεις, κοινωνικό 

φαρμακείο, κοινωνική ντουλάπα, κοινωνικό φροντιστήριο, ξενώνα αστέγων και 

ξενώνα βραχείας φιλοξενίας και, επίσης, παρέχει υπηρεσίες, τόσο μέσω του Τμήματος 

Κοινωνικών Υπηρεσιών και Προγραμμάτων, όσο και στο πλαίσιο χρηματοδοτικών 

μέσω, είτε κρατικών / θεσμικών, είτε διεθνών / ευρωπαϊκών, όπως τα προγράμματα 

«ΕΣΤΙΑ Ι» (ολοκληρωμένο) και «ΕΣΤΙΑ ΙΙ» (ολοκληρωμένο) με την υποστήριξη της 

Ύπατης Αρμοστείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες – (UNHCR), 

τα προγράμματα «ΕΣΤΙΑ & ΕΡΓΑΣΙΑ Ι» (ολοκληρωμένο) και «ΕΣΤΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΙ», το 

οποίο ήδη υλοποιείται σύμφωνα με του όρους και προϋποθέσεις του προγράμματος 

με τίτλο: «Στέγαση και εργασία για τους Αστέγους», στο πλαίσιο των Δράσεων 

Στέγασης και Κοινωνικής Φροντίδας για τους Αστέγους, όπως αυτές ορίζονται στο ΦΕΚ 

Β 4545 – 21.12.2017, βάσει των οριζόμενων στην με ΑΔΑ: 6ΛΡΨ465Θ1Ω – 8Μ4 

Πρόσκληση, και στην με ΑΔΑ: Ω89846ΜΤΛΚ – 0ΥΠ Συμπληρωματική Πρόσκληση του 
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ΕΙΕΑΔ - Εθνικού Ινστιτούτου εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού. Το πρόγραμμα 

ΕΣΤΙΑ 2021 για την παροχή αυτόνομων διαμερισμάτων για αιτούντες άσυλο και άτομα 

που χρήσουν διεθνούς προστασίας, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο 

Μετανάστευσης και Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. 

 

Σε συνάρτηση με τα παραπάνω, στην παρούσα φάση έχει ολοκληρωθεί και η θετική 

αξιολόγηση δύο ακόμα προγραμμάτων υποστηριζόμενων από εθνικά και ευρωπαϊκά 

χρηματοδοτικά μέσα για υλοποίηση από την ΚΟ.Δ.Ε.Π. κατά το 2022, και αναμένεται 

η σχετική απόφαση ένταξής τους και η σχετικές προγραμματικές συμβάσεις. Πρόκειται 

για το Πρόγραμμα «Εστία & Εργασία ΙΙΙ» με χρηματοδότησης από το Υπουργείο 

Εργασίας, καθώς και για το πρόγραμμα «ΕΣΤΙΑ 2022 – παροχή στέγασης σε αυτόνομα 

διαμερίσματα αιτούντων άσυλο και ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας» με 

χρηματοδότηση από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. 

 

Οι ωφελούμενοι των κοινωνικών παρεμβάσεων της ΚΟ.Δ.Ε.Π. ανήκουν σε ευάλωτες 

κοινωνικά ομάδες του Δήμου Πειραιά. Η επιλογή τους βασίζεται σε συγκεκριμένα 

κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Πιο συγκεκριμένα, ωφελούμενοι μπορούν να είναι 

άτομα όπως άστεγοι, άνεργοι, άποροι, ανασφάλιστοι, χρόνια πάσχοντες, μονογονεϊκές 

οικογένειες (λ.χ. μητέρες μόνες με ανήλικα τέκνα), οικογένειες πολυτέκνων (λ.χ. από 

τέσσερα τέκνα και άνω), περιπτώσεις οικογενειών τριτέκνων, χαμηλοσυνταξιούχοι, 

ηλικιωμένοι μόνοι, Ρομά, πρόσφυγες, μετανάστες, εξαρτημένοι από τοξικές ουσίες, 

LGBTQ, αποφυλακισθέντες κ.ά.. 

 

Οι δράσεις της ΚΟ.Δ.Ε.Π. 

 

Η ΚΟ.Δ.Ε.Π. στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και ως όργανο κοινωφελούς δημόσιου 

σκοπού, λειτουργεί εδώ και χρόνια σταθερές δομές, υλοποίει κοινωνικά προγράμματα 

και παρέχει υπηρεσίες, προστασίας και υποστήριξης ευάλωτων ομάδων του 

πληθυσμού στο Δήμο Πειραιά. 
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Κατά το τρέχον διάστημα, περισσότερες δράσεις τακτικής και έκτακτης κοινωνικής 

παρέμβασης υλοποιούνται στο πλαίσιο της Πράξης Κοινωνικής Καινοτομίας «Δίκτυο 

Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social Innovation 

Piraeus». Όπως προαναφέρθηκε, βρίσκονται σε εξέλιξη τα προγράμματα «ΕΣΤΙΑ 2021» 

και «Εστία και Εργασία ΙΙ», ενώ επίσης, λειτουργεί το Κοινωνικό Φροντιστήριο 

«Διδακτική Αλληλεγγύη», ο Ξενώνας Αστέγων «Ανακούφιση», το πρόγραμμα 

«Βοήθεια στο Σπίτι», το Κοινωνικό Φαρμακείο, η Κοινωνική Ντουλάπα, το Γραφείο 

Εθελοντισμού, η Υπηρεσία Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και διάφορες επισιτιστικές 

δράσεις. Ομοίως, ως άμεσες έκτακτες παρεμβάσεις, η ΚΟ.Δ.ΕΠ. υλοποιεί και δράσεις 

επισιτιστικής συνδρομής, (όπως π.χ. το Πρόγραμμα «Συν-Ένωσις» της Ένωσης Ελλήνων 

Εφοπλιστών, το Πρόγραμμα της «ΠΑΕ Ολυμπιακός» και το «Είμαστε Οικογένεια 

COVID-19» σε συνεργασία με την Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Μπορούμε» στο 

πλαίσιο της Διεθνούς Πρωτοβουλίας Δράσης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για τον 

Covid-19, οπότε και χορήγησε σε δικαιούχους του προγράμματος διατακτικές επιταγές 

για την αγορά τροφίμων πρώτης ανάγκης). Την περίοδο του καλοκαιριού και των 

σχολικών διακοπών, η ΚΟ.Δ.Ε.Π επίσης υλοποιεί Καλοκαιρινό Πρόγραμμα 

Δημιουργικής Απασχόλησης για Παιδιά από 6 έως 14 ετών. 

 

Παρακάτω περιγράφονται αναλυτικότερα οι δομές, παροχές και υπηρεσίες της 

ΚΟ.Δ.Ε.Π. Επιπλέον, τα σταθερά ετήσια προγράμματα κοινωνικής δράσης της 

ΚΟ.Δ.Ε.Π. περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

1. Πρόγραμμα επισιτισμού ευάλωτων δημοτών της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών 

2. Πρόγραμμα επισιτισμού πολύτεκων νοικουριών της ΠΑΕ Ολυμπιακός 

3. Κοινωνικό Φροντιστήριο «Διδακτική Αλληλεγγύη» 

4. Ξενώνας Βραχείας Φιλοξενίας Αστέγων Πειραιά «Ανακούφιση» 

5. Ξενώνας Βραχείας Φιλοξενίας Συνοδών ασθενών του Ειδικού

 Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά «Μεταξά», «Η Κοινωνική Μέριμνα» 

6. Κοινωνική Ντουλάπα 

7. Κοινωνικό Φαρμακείο 
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8. Βοήθεια στο Σπίτι 

9. Καλοκαιρινό Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης για Παιδιά 

Η ανάλυση για κάθε ένα από τα παραπάνω προγράμματα παρουσιάζεται στην 

ιστοσελίδα της ΚΟ.Δ.Ε.Π.1. 

 

Δράσεις ΟΧΕ/ΒΑΑ Πειραιά 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει τα κράτη-μέλη της στο να διαμορφώσουν για της 

πολίτες της καλύτερες συνθήκες ανάπτυξης, ευκαιρίες για εργασία, ικανοποιητικές 

υποδομές και καλύτερο περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, χρηματοδοτεί Αναπτυξιακά, ή 

γνωστά και ως Επιχειρησιακά, Προγράμματα. Για την περίπτωση της Ελλάδας 

πρόκειται για προγράμματα που αφορούν είτε τομείς για το σύνολο της χώρας, είτε 

περιφέρειες, της π.χ. το Περιφερειακό Πρόγραμμα Αττικής. Σε αυτό το νέο ΕΣΠΑ 2014-

2020, η Ε.Ε. προχώρησε στην δημιουργία κάποιων νέων εργαλείων που σκοπό έχουν 

να τονώσουν την τοπική ανάπτυξη με τρόπο ολοκληρωμένο: π.χ. η Ολοκληρωμένη 

Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) ή Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων. 

Αυτό σημαίνει ότι το σχέδιο που θα εφαρμοστεί καθώς και τα έργα που θα 

υλοποιηθούν βάσει αυτού του σχεδίου, θα πρέπει να αφορούν σε πολλούς τομείς που 

άπτονται της καθημερινότητας των πολιτών οι οποίοι κατοικούν ή εργάζονται στην 

εκάστοτε γεωγραφική περιοχή, της λ.χ. σε έναν Δήμο. 

 

Στο πλαίσιο αυτό, για έναν Δήμο, ένα αναπτυξιακό σχέδιο (ΟΧΕ ) μπορεί να αφορά σε 

έργα και δράσεις που έχουν να κάνουν με την καθαριότητα και το περιβάλλον, με την 

επιχειρηματικότητα, με την απασχόληση, με τον πολιτισμό, με τον τουρισμό κλπ. 

Θέματα. Για ένα στρατηγικό πρόγραμμα δε, αποτελεί κομβική παράμετρο επιτυχίας το 

να εμπεριέχει στον σχεδιασμό του δράσεις από πολλούς τομείς πολιτικής, ήτοι 

Επιχειρησιακά Προγράμματα τα οποία με την σειρά της θα οδηγήσουν σε ένα 

προσδοκώμενο αναπτυξιακό αποτέλεσμα. 

 

Για την περίπτωση του Δήμου Πειραιά, οι προτάσεις που σχεδιάζονται λαμβάνουν υπ’ 
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όψη την καθορισμένη περιοχή και την ολοκληρωμένη στρατηγική ανάπτυξης, καθώς 

και έργα και δράσεις για υλοποίηση, διαδικασίες διακυβέρνησης και διαχείρισης της 

ΟΧΕ. Οι τρέχουσες προτάσεις οι οποίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική», επιγραμματικά αφορούν: 

● Α: την «Βελτίωση Δεξιοτήτων Ανέργων» που ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες μέσω 

Κατάρτισης που οδηγεί σε Πιστοποίηση και συνοδευτικές δράσεις προώθησης στην 

απασχόληση και την επιχειρηματικότητα» [Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική»/ 

Άξονας Προτεραιότητας 09 :«Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση 

της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» ο οποίος 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)]. 

● Β: την «Αναβάθμιση των Κοινωνικών Υποδομών του Δήμου Πειραιά και των 

Νομικών του Προσώπων, που προάγουν την Κοινωνική Φροντίδα, την Κοινωνική 

Ένταξη και την Κοινωνική Καινοτομία στην Πόλη του Πειραιά» [Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Αττική»/ Άξονας Προτεραιότητας 10: «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση 

Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας» ο οποίος 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)]. 

● Γ: το «Δίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Διακρίσεων και 

Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής των Ευάλωτων και Ειδικών Ομάδων (μεταξύ των 

οποίων ΑΜΕΑ, Έφηβοι- Νέοι με υψηλό κοινωνικό κίνδυνο κ.λπ.),στο Δήμο Πειραιά» 

[Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Αττική»/ Άξονας Προτεραιότητας 09 :«Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και 

Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» 

ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)]. 

● Δ: την «Δέσμη Καινοτόμων Δράσεων Κοινωνικοποίησης και Κοινωνικής Ένταξης 

των Ανέργων του Δήμου Πειραιά που ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες, με έμφαση της 

νέους 

«εκτός αγοράς εργασίας και εκπαίδευσης» (ΕΑΕΚ) και Διασύνδεση όλων με την Αγορά 

Εργασίας»   [Επιχειρησιακό   Πρόγραμμα   «Αττική»/       Άξονας   Προτεραιότητας       09: 

«Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων 
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– Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)]. Η παρέμβαση αυτή εμπίπτει στην άμεση περιοχή 

ευθύνης του Δήμου Πειραιά, στην περιοχή εφαρμογής  της εγκεκριμένης 

Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσής του με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση 

Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ/ΒΑΑ) Πειραιά». 

● Ε: της «Δράσεις για την προώθηση του πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου 

Πειραιά» [ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική»/ Άξονας Προτεραιότητας 06 : Βελτίωση 

της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)]. 

Διαπιστώνεται ότι οι παραπάνω πέντε αυτές προτάσεις συνδέονται άμεσα και έμμεσα 

με την παρούσα Πράξη κοινωνικής καινοτομίας στον Πειραιά και συγκεκριμένα το 

Υποέργο 1: 

«Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social 

Innovation Piraeus» της Πράξης «Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής 

Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social Innovation Piraeus/SIP», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 

5060900, της τρεις εξ αυτών, υπάγονται στον Άξονα Προτεραιότητας 09. 

Πιο συγκεκριμένα, 

● Σχετικά με την Α’ πρόταση, από το έργο SIP μπορεί να γίνει σύζευξη ώστε να 

διασυνδεθούν καταγεγραμμένοι ωφελούμενοι, δηλαδή άτομα τα οποία ανήκουν σε 

κοινωνικο-οικονομικά ευπαθείς ομάδες, και ειδικά οι άνεργοι – ανειδίκευτοι, ώστε να 

υπάρξει διάχυση την πληροφορίας και να συμμετέχουν οι ωφελούμενοι που πληρούν 

τα ειδικά κριτήρια της εν λόγω καταρτίσεις. 

● Σχετικά με την Β’ πρόταση, της οποίας στόχος είναι η συμπλήρωση και η βελτίωση 

των Κοινωνικών Υποδομών που προάγουν την Κοινωνική Φροντίδα, την Κοινωνική 

Ένταξη και την Κοινωνική Καινοτομία στην Πόλη του Πειραιά, από το έργο SIP μπορεί 

να γίνει της διασύνδεση, τόσο με δομές του φορέα υλοποίησης, όσο και με 

ωφελούμενους, δηλαδή άτομα τα οποία έχουν καταγραφεί λόγω ευαλωτότητας στην 

Πράξη της άστεγοι, άνεργοι, ανασφάλιστοι, ηλικιωμένοι, άποροι, μετανάστες κ.ο.κ. 

● Σχετικά με την Γ’ πρόταση, η οποία σχεδιάστηκε σε συνάρτηση με την κρίση της 
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πανδημίας του Covid-19 που δημιούργησε ένα ασφυκτικό πλαίσιο παροχής 

υπηρεσιών και οδήγησε στην άμεση ενεργοποίηση όλων των διαθέσιμων εργαλείων 

και πόρων, δεδομένης της σωρείας επιπτώσεων στην οικονομική και κοινωνική 

δραστηριότητα, με το έργο SIP μπορεί να γίνει σύζευξη καθώς τα μέλη της ομάδας 

παρέμβασης έχουν λεπτομερώς καταγράψει νέες ανάγκες και αιτήματα δημοτών του 

Πειραιά που εμφανίστηκαν ή επιτάθηκαν με την υγειονομική ιδιαίτερη κατάσταση. Οι 

καταγραφές αυτές συνεπώς μπορούν να οδηγήσουν απευθείας σε δυνητικούς 

ωφελούμενους, των οποίων οι ανάγκες συνάδουν με της παροχές της πρότασης. 

● Σχετικά με την Δ’ πρόταση η οποία στοχεύει αφενός στην διαρκή αναζήτηση, 

ταυτοποίηση και η προώθηση της κοινωνικοποίησης και της κοινωνικής ένταξης μη 

ενεργών οικονομικά νέων ηλικίας 15 έως 29 ετών που βρίσκονται σε παρατεταμένη 

χρονικά κατάσταση «εκτός αγοράς εργασίας και εκπαίδευσης» (ΕΑΕΚ) ή/και τείνουν 

σε αυτά τα χαρακτηριστικά και, εν γένει, διακατέχονται από αρνητική στάση έναντι της 

κοινωνίας (αποκοινωνικοποίηση) και τα οποία πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό 

αποκλεισμό και, αφετέρου, στην υλοποίηση δέσμης συνεκτικών ενεργειών 

ενδυνάμωσης, διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας και κατάλληλης προετοιμασίας 

για την πρόσβαση σε θέση απασχόλησης ή/και την προώθηση σε επιλογές 

επιχειρηματικής δραστηριότητας, ατόμων όλων των ηλικιών τα οποία βρίσκονται 

εκτός αγοράς εργασίας και πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό, με 

έμφαση σε άτομα που έχουν την ευθύνη της φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που 

απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό, και πάλι, η Πράξη SIP διαμέσου 

των αρχείων που διατηρεί αλλά και της συνεχούς επαφής με το πειραϊκό πεδίο, την 

επαφή με ομάδες στόχου της άνεργοι, νέοι άνεργοι, κλπ. Τόσο μέσω των υπηρεσιών 

της όσο και μέσω της δράσης των στελεχών της στο πεδίο (Streetwork) και πάλι μπορεί 

να αποτελέσει σύνδεσμο με δυνητικούς υποψήφιους, να της δικτυώσει και 

παραπέμψει σχετικά. 

● Τέλος, σχετικά με την Ε’ πρόταση, που αφορά την υποστήριξη εκδηλώσεων 

πολιτισμού στον Δήμο Πειραιά, μπορεί και εδώ να σχεδιαστεί συνεργασία και 

σύμπραξη, ώστε ωφελούμενοι της Πράξης SIP να παραπεμφθούν και να 
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συμμετάσχουν σε εγχειρήματα, έτσι ώστε να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή της πόλης. 

 

Με άλλα λόγια, συνολικά, διαπιστώνεται ότι οι παραπάνω προτάσεις αφορούν σε 

πολίτες του Δήμου Πειραιά, με έμφαση σε ευπαθείς ομάδες στόχου, και αποσκοπούν 

στην βελτίωση των εν γένει συνθηκών διαβίωσής τους, καθώς και στην άρση του 

κοινωνικού αποκλεισμού μέσα από παρεμβάσεις και δράσεις αντιμετώπισης της 

φτώχειας. Αντίστοιχα, το γεγονός αυτό αποτελεί και στόχο της Πράξης κοινωνικής 

καινοτομίας SIP, η οποία αποτείνεται με προτεραιότητα στους ευάλωτους πολίτες 

(ήτοι ανέργους, αστέγους, απόρους, ανασφάλιστους, χρόνια πάσχοντες, 

χαμηλοσυνταξιούχους, χαμηλόμισθους, αποφυλακισθέντες, θύματα διακίνησης και 

σωματεμπορίας, θύματα έμφυλης βίας, τοξικοεξαρτημένους, μονογονεϊκές και 

πολύτεκνες οικογένειες, ΑΜΕΑ, μετανάστες- πρόσφυγες-αιτούντες άσυλο, Ρομά κ.ά.) 

αλλά και ταυτόχρονα στοχεύει και στο όραμα για το σύνολο της κοινότητας, 

διαμέσου της υποστήριξης των ευπαθών, τον περιορισμό και την εξάλειψη των 

κοινωνικών διακρίσεων, άρα και την εναρμόνιση κατεστημένων διαφορών, ήτοι την 

επιδίωξη της κοινωνικής συνοχής. 

 

Παρεμβάσεις πρόληψης και υποστήριξης της κοινωνικής ένταξης στον Δήμο 

Πειραιά 

Οι «Παρεμβάσεις πρόληψης και υποστήριξης της Κοινωνικής Ένταξης στον Δήμο 

Πειραιά» του Υποέργου, το οποίο αφορά στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των 

βασικών και επιμέρους παρεμβάσεων πρόληψης και υποστήριξης της κοινωνικής 

ένταξης και κοινωνικής συνοχής στο Δήμο Πειραιά, αποτελούν δράσεις πρόληψης ή 

και ταχείας υποστηρικτικής παρέμβασης και περιλαμβάνουν το σχεδιασμό, την 

εφαρμογή και παρακολούθηση των εν λόγω ενεργειών, είτε από την ίδια την ΚΟ.Δ.Ε.Π. 

είτε από άλλους εξειδικευμένους φορείς με τους οποίους υπάρχει συνεργασία. 

 

Με δεδομένο το ευρύτατο πεδίο δραστηριοτήτων της ΚΟ.Δ.Ε.Π., καθώς και το γεγονός 

ότι οι ψυχοκοινωνικές ανάγκες προβάλλουν συνεχώς αυξανόμενες και καθίστανται 
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επιτακτικές, ως απόρροια της κοινωνικής και οικονομικής αστάθειας των τελευταίων 

ετών, καθώς και της πανδημίας, είναι διαπιστωμένη πλέον η ανάγκη για δράση και 

περαιτέρω ενημέρωση, υποστήριξη και διασύνδεση όλο και μεγαλύτερου αριθμού 

πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και σχετικές υπηρεσίες, που υλοποιούνται 

τόσο στο τοπικό επίπεδο του Δήμου Πειραιά, όσο και σε ευρύτερη κλίμακα. 

 

Το Υποέργο της παρούσας Πράξης Κοινωνικής Καινοτομίας 

Το αντικείμενο του Υποέργου της Πράξης, στο πλαίσιο της οποίας εκπονείται η 

παρούσα μελέτη, αφορά συνολικά στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας των 

δράσεων κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας και των διακρίσεων, 

μέσω της μεθοδολογικής και λειτουργικής ενοποίησης των παρεμβάσεων, του 

συντονισμού και της παρακολούθησης των δράσεων κοινωνικής συνοχής που 

συντελούνται στον Δήμο, τόσο από τον ίδιο, όσο και από άλλους φορείς και κοινωνικά 

δίκτυα, και εντάσσεται στην Πράξη «Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής 

Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social Innovation Piraeus». Η Πράξη, εμπίπτει στην 

Πρόσκληση: PIR018, Κωδ. Ολοκλ. Στρατ. Χωρ. Αναπτ.: 1092, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4234, 

πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-

2020», στον Άξονα Προτεραιότητας 09: «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και 

Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής», 

ο οποίος   συγχρηματοδοτείται   από   το   Ευρωπαϊκό   Κοινωνικό   Ταμείο   (Ε.Κ.Τ.),   με   

τίτλο:  «Βελτίωση της Αποτελεσματικότητας της Κοινωνικής Ένταξης, της 

Καταπολέμησης της Φτώχειας και των Διακρίσεων, μέσω της Μεθοδολογικής και 

Λειτουργικής Ενοποίησης των Παρεμβάσεων Κοινωνικής Ένταξης στην Πόλη του 

Πειραιά σε ένα Ενιαίο, Ιεραρχημένο και Ομογενοποιημένο   Δίκτυο   Πρόληψης   και   

Άμεσης   Κοινωνικής   Παρέμβασης»,   με   ΑΔΑ: Ω7ΙΣΩΞΥ-ΠΥΗ, στο πλαίσιο υποβολής 

αίτησης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014 - 2020». 

 

Το Υποέργο περιλαμβάνει τρία πακέτα εργασίας, με γνώμονα την αποτελεσματική 

επίτευξη των στόχων της οικείας Πρόσκλησης. Η δημιουργία του «Δικτύου Πρόληψης 
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και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social Innovation Piraeus», με 

τη μοντελοποίηση του μηχανισμού σχεδιασμού κοινωνικών παρεμβάσεων, έχει ως 

σκοπό να καταγράψει σε βάθος τις ανάγκες του πληθυσμού, τόσο μακροχρόνιες όσο 

και έκτακτες καθώς και να απαντήσει με ειδικές δράσεις σε αυτές. 

 

Οι επιμέρους δράσεις και ενέργειες της Πράξης που υλοποιούνται για την επίτευξη των 

ανωτέρω στόχων περιλαμβάνουν δύο διακριτές ομάδες εργασιών που αφορούν: α) 

δαπάνες για τη δημιουργία ψηφιακών και άλλων υποστηρικτικών εργαλείων, 

στοχευμένων μελετών και ερευνών, δράσεων δημοσιότητας, δικτύωσης, κ.α. και, β) 

δαπάνες που αφορούν σε παρεμβάσεις πρόληψης και υποστήριξης της κοινωνικής 

ένταξης στον Δήμο Πειραιά. 

 

Δράσεις της Πράξης «Social Innovation Piraeus» έως σήμερα 

Οι παρακάτω, ενδεικτικά αναφερόμενες, δράσεις διενεργήθηκαν στο πλαίσιο του 

Πακέτου Εργασίας 2: «Παρεμβάσεις πρόληψης και υποστήριξης της Κοινωνικής 

Ένταξης στον Δήμο Πειραιά» / Παραδοτέο 2.2: «Παρεμβάσεις υποστήριξης και 

συμπληρωματικές υπηρεσίες ειδικών και εκτάκτων αναγκών» του Υποέργου 1 «Δίκτυο 

Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social Innovation 

Piraeus» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5060900 της Πράξης «Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης 

Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social Innovation Piraeus», μετά από 

επικαιροποιημένες μελέτες: 

1. Διανομή σχολικών σετ σε τσάντες σε 577 σε μαθητές Α’ Δημοτικού σε 4η και 5η 

Δημοτική Κοινότητα Πειραιά στις 14.09.2020 για το σχολικό έτος 2020-2021, με 

όλα τα απαραίτητα είδη για κάθε τάξη. 

2. Διανομή Μέσων Ατομικής Προστασίας για τον Covid-19, ήτοι ιατρικές μάσκες 

μιας χρήσης και αντισηπτικά, σε εργαζόμενους που στεγάζονται στο κτίριο της 

ΚΟ.Δ.Ε.Π και τους ωφελούμενους του Ξενώνα Βραχείας Φιλοξενίας Αστέγων της 

ΚΟ.Δ.Ε.Π «Κοινωνική Ανακούφιση», αλλά και σε μαθητές και καθηγητές του 

Κοινωνικού Φροντιστηρίου της ΚΟ.Δ.Ε.Π. «Διδακτική Αλληλεγγύη». 
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3. Διανομή ειδών χειμερινού ρουχισμού, ήτοι υπνόσακοι και εξωτερικά ενδύματα 

(μπουφάν), σε άστεγους που διαβιούν στο λιμάνι και κεντρικά σημεία του δήμου 

Πειραιά την παραμονή και ανήμερα Πρωτοχρονιάς, 31.12.2020 και 01.01.2021, 

σε συνδυασμό με τα γεύματα Αγάπης της ΚΟ.Δ.Ε.Π.. 

4. Διανομή εξοπλισμού τηλε-εκπαίδευσης, ήτοι τάμπλετ και γραφίδες, σε μαθητές 

και καθηγητές του Κοινωνικού Φροντιστηρίου «Διδακτική Αλληλεγγύη», τον 

Ιανουάριο του 2021. 

5. Διανομή ειδών για το Πασχαλινό τραπέζι, ήτοι αμνοερίφια και συσκευασμένες 

πατάτες, σε οικογένειες ωφελούμενων του Social innovation Piraeus οι οποίες 

πληρούσαν τα κριτήρια. 

6. Διανομή ειδών ένδυσης και υπόδησης σε μέλη ευάλωτων νοικοκυριών, καθώς 

και σε αστέγους μέσω του Street work, αλλά και σε ηλικιωμένους δημότες και 

κατοίκους του Πειραιά. 

7. Διάθεση ειδών σε διαβιούντες στο δρόμο και σε ακατάλληλα ή επισφαλή 

καταλύματα στο Δήμο Πειραιά μέσω αυτόματων πωλητών (vending machines) με 

χρήση μάρκας (token) που τοποθετήθηκαν σε τρία σημεία του δήμου. 

8. Διάθεση φορητών επαναφορτιζόμενων ραδιοφώνων σε αστέγους, σε 

διαβιούντες στο δρόμο και σε ακατάλληλα ή επισφαλή καταλύματα στο Δήμο 

Πειραιά. 

9. Διάθεση Ειδών Ατομικής Υγιεινής σε Ουσιοεξαρτημένους, 

Αστέγους/Περιπλανώμενους και Εκδιδομένους στον Δρόμο. 

10. Διάθεση Ειδών Μείωσης Βλάβης και Πρόληψης σε Ουσιοεξαρτημένους, 

Άστεγους/Περιπλανώμενους και Εκδιδομένους στον Δρόμο. 

11. Προμήθεια Εξοπλισμού και Ειδών στο Πλαίσιο Έκτακτης Παρέμβασης στην 

Περιοχή του Πειραιά για Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες. 
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Η ανάγκη για συνέχιση των ενεργειών προβολής της Πράξης 

Στο σημείο αυτό, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης της 

Πράξης Κοινωνικής Καινοτομίας «Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής 

Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social Innovation Piraeus», απαιτούνται συνεχείς 

προωθητικές και επικοινωνιακές ενέργειες, προκειμένου να επιτυγχάνεται η 

αδιάλειπτη προβολή των δράσεων, των παρεμβάσεων, των αποτελεσμάτων της 

Πράξης, η πληροφόρηση των δυνητικά ενδιαφερόμενων/ωφελουμένων, των φορέων 

και των επιχειρήσεων, των εθελοντών και του ευρύ κοινού. 

Υπό το πρίσμα αυτό, η παρούσα πρόταση αφορά στην Προμήθεια Διαφημιστικού 

Υλικού & Υλικού Προβολής, στο πλαίσιο προωθητικών ενεργειών, προκειμένου να 

επιτευχθεί η μέγιστη δημοσιοποίηση της Πράξης «Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης 

Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social Innovation Piraeus». 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, βασικός στόχος της παρούσας προμήθειας είναι η συνέχιση των 

ενεργειών για την προώθηση της αναγνωρισιμότητας και προβολής του έργου, στο 

πλαίσιο των καθημερινών εργασιών, συναντήσεων και ενεργειών δικτύωσης που 

υλοποιεί η Ομάδα 

του Μηχανισμού Παρέμβασης. 

 

Δήμος Πειραιά 
 

Ο Πειραιάς είναι πόλη της Αττικής και ο σημαντικότερος λιμένας της Ελλάδας και της 

ανατολικής Μεσογείου. Ο Δήμος Πειραιά είναι Δήμος της Περιφερειακής ενότητας 

Πειραιώς και Νήσων, και αποτελεί τον πέμπτο μεγαλύτερο Δήμο της Ελλάδας. Με βάση 

την απογραφή του 2011, έχει μόνιμο πληθυσμό 163.688 κατοίκους, ενώ η έκτασή του 

Δήμου είναι 10.865 τ.χμ. (πυκνότητα πληθυσμού: 15,972.45/km²). Πρόκειται για έναν 

δήμο αρκετά εκτενή, που χωρίζεται σε πέντε δημοτικές κοινότητες, την 1η Δημοτική 

Κοινότητα που περιλαμβάνει την περιοχή της Καλλίπολης - Χατζηκυριακείου - 

Φρεαττύδας, τη 2η που αφορά στο κέντρο του Δήμου, την 3η στην οποία ανήκει το Νέο 
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Φάληρο, στην 4η  που περιλαμβάνει την περιοχή της Παλαιάς Κοκκινιάς και των Καμινιών 

και την 5η που είναι η περιοχή της Αγίας Σοφίας, του Καραβά και του Λόφου Βώκου.  

 

Περαιτέρω, ο Πειραιάς είναι το μεγαλύτερο λιμάνι της Ελλάδος, αλλά και της Μεσογείου. 

Τα λιμάνια δεδομένου ότι αποτελούν τον κύριο άξονα του εμπορίου, θα πρέπει να 

εφαρμόζουν τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης με ιδιαίτερη βαρύτητα στην προστασία 

του περιβάλλοντος, η οποία είναι πλέον άμεσα συνυφασμένη με την οικονομική 

βιωσιμότητα και ανάπτυξη κάθε δραστηριότητας.  

 

 

Σκοπός της παρούσας μελέτης  

Η παρούσα μελέτη έχει ως στόχο την τεκμηρίωση της ανάγκης για την εκτέλεση προμήθειας 

βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/2016, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, για την 

προμήθεια διαφημιστικού υλικού και υλικού προβολής, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης.  

Προκειμένου να υλοποιηθούν άρτια τα επιμέρους Πακέτα Εργασίας του Υποέργου 1, απαιτείται 

η προμήθεια διαφημιστικού υλικού και υλικού προβολής, για την ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση της κοινότητας, την προσέλκυση εθελοντών, ατόμων και συλλογικών φορέων 

και τη διασύνδεση και συνεργασία με τις λοιπές κοινωνικές δομές του Δήμου Πειραιά για την 

παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών, προκειμένου να διατηρηθεί η καλύτερη δυνατή διαφήμιση 

του έργου. 

Ειδικότερα:  

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(ΤΕΜ) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ  
 

1 
Φυλλάδιο 
Ωφελούμενων 

Σε χαρτί 135gr  

3.000          210,00 €  

 

Χαρτί Colorplan Ice 
white 

 

Τετράχρωμη 
εκτύπωση με βερνίκι 

 

Μέγεθος Α5  

Δύο όψεων  
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2 
Φυλλάδιο 
Εθελοντών 

Σε χαρτί 135gr  

3.000          210,00 €  

 

Χαρτί Colorplan Ice 
white 

 

Τετράχρωμη 
εκτύπωση με βερνίκι 

 

Μέγεθος Α5  

Δύο όψεων  

3 
Οδηγός 
Επιβίωσης  

Σώμα: Χαρτί 150 gr 

700          980,00 €  

 

Εξώφυλλο: Χαρτί 
300 gr 

 

Χαρτί colorplan Ice 
white 

 

Pocket Size-Μέγεθος 
Α5 

 

Σελίδες σώματος: 56  

Σελίδες εξωφύλλων: 
4 

 

Τετράχρωμη 
εκτύπωση με βερνίκι 

 

Πλαστικοποιημένο  

Βιβλιοδεσία: ραφτό 
& κολλητό 

 

4 Αφίσες  

Σε χαρτί 270gr  

250          332,50 €  

 

Χαρτί colorplan  

Τετράχρωμη 
εκτύπωση με βερνίκι 

 

Μέγεθος Α3  

5 Αυτοκόλλητα   

Αυτοκόλλητα 
χάρτινα, διαστάσεις 
7 x 7 cm περίπου, 
έγχρωμη εκτύπωση, 
κομμένα 

2.000          800,00 €   

6 
Μπλόκ 
σημειώσεων 
μικρό 

Μπλόκ σημειώσεων 
έγχρωμο 
λογοτυπημένο 14 * 
21, με γραμμές, 50 
φύλλα, χαρτί 80 γρ. 

1.500       1.425,00 €   

7 
Αυτόματη 
Σφραγίδα  

Διάσταση 
αποτυπώματος  
τουλάχιστον 59x23 
mm 

2            44,00 €  
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 5-7 σειρών  

Με το λογότυπο της 
Πράξης  

 

 

Σύνολο άνευ ΦΠΑ       4.001,50 € 

ΦΠΑ 24%          960,36 € 

Σύνολο συμπ.ΦΠΑ 24%       4.961,86 € 

 

 

Τεκμηρίωση αναγκαιότητας  

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 «Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής 

Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social Innovation Piraeus» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 

5060900 (ΣΑΕ: ΕΠ0851, ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ: 2020ΕΠ08510086), αιτούμαστε προς τον 

Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟ.Δ.Ε.Π. την έγκριση προμηθειών στο 

πλαίσιο των επιλέξιμων έμμεσων δαπανών της Πράξης με τίτλο: «Δίκτυο Πρόληψης 

και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social Innovation Piraeus». 

Ειδικότερα: 

-Πρόθεση σύναψης σύμβασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

υποβολής προσφορών για την Προμήθεια Διαφημιστικού Υλικού και Υλικού Προβολής, 

CPV 22462000-6, συνολικού προϋπολογισμού έως του ποσού των 4.001,50 € πλέον 

ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικών έως του ποσού των 4.961,86€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

24%. 

Επιπλέον, βάσει της από 01.06.2020  με Α.Π.:632 Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα 

του Υποέργου 1 «Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο 

Πειραιά – Social Innovation Piraeus» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5060900 της Πράξης  

«Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social 

Innovation Piraeus», όπως τροποποιηθείσα ισχύει, στο πλαίσιο των έμμεσων δαπανών 

του Υποέργου κρίνεται απαραίτητη η εκτέλεση της παρούσας προμήθειας. 

 

Υπολογισμός ενδεικτικού κόστους  
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Για τους σκοπούς του προϋπολογισμού του κόστους για την Προμήθεια Διαφημιστικού 

Υλικού και Υλικού Προβολής, ακολουθεί σχετικός πίνακας, μετά από έρευνα αγοράς 

που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2022 και παρουσιάζεται αναλυτικά στο 

Παράρτημα Α της παρούσης.  

 
 

Συνολικό κόστος παρέμβασης:  

Το συνολικό κόστος της προτεινόμενης προμήθειας, ανέρχεται έως του ποσού των 
4.961,86€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

 
 

Προτεινόμενη μεθοδολογία υλοποίησης της παρέμβασης 
 

Πραγματοποίηση διαδικασίας δημοσίευσης πρόθεσης σύναψης σύμβασης υποβολής 

προσφορών για την επιλογή Αναδόχου για την Προμήθεια Διαφημιστικού Υλικού και 

Υλικού Προβολής, με CPV: 22462000-6 «Διαφημιστικό Υλικό». 

 

Η εν λόγω προμήθεια, θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των έμμεσων δαπανών του 

Υποέργου 1 «Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά 

– Social Innovation Piraeus» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5060900 της Πράξης «Δίκτυο 

Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social Innovation 

Piraeus». 

 
 

Αίτημα Έγκρισης  

Αιτούμαστε την έγκριση για την Προμήθεια Διαφημιστικού Υλικού και Υλικού 

Προβολής, προϋπολογισμού έως του ποσού των 4.961,86€, συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24%, ήτοι έως του ποσού των 4.001,50 €, πλέον ΦΠΑ, εξ ευρώ 960,36, και με 

προτεινόμενο CPV: 22462000-6 «Διαφημιστικό Υλικό», σύμφωνα με τις σχετικές 

διατάξεις του Άρθρου 118 του Ν4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.  

 

 
Εισήγηση – Εκπόνηση Μελέτης: 
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.......................................................... 

(υπογραφή) 

 
Έλεγχος τεκμηρίωσης – Αναγκαιότητας  

Νικήτας Κανάκης – Υπεύθυνος Πράξης 

.......................................................... 

(υπογραφή)



 

 

Παράρτημα Α΄ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(ΤΕΜ) 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Α 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Β 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Γ 

ΜΕΣΟΣ 
ΟΡΟΣ/ 

ΤΕΜ 
ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ  

 

1 
Φυλλάδιο 
Ωφελούμενων 

Σε χαρτί 135gr  

3.000      0,07 €      0,08 €     0,06 €  
            

0,07 €  
         210,00 €  

 

Χαρτί Colorplan Ice 
white 

 

Τετράχρωμη 
εκτύπωση με βερνίκι 

 

Μέγεθος Α5  

Δύο όψεων  

2 
Φυλλάδιο 
Εθελοντών 

Σε χαρτί 135gr  

3.000      0,07 €      0,08 €     0,06 €  
            

0,07 €  
         210,00 €  

 

Χαρτί Colorplan Ice 
white 

 

Τετράχρωμη 
εκτύπωση με βερνίκι 

 

Μέγεθος Α5  

Δύο όψεων  

3 
Οδηγός 
Επιβίωσης  

Σώμα: Χαρτί 150 gr 

700      1,22 €      1,47 €     1,51 €  
            

1,40 €  
         980,00 €  

 

Εξώφυλλο: Χαρτί 
300 gr 

 

Χαρτί colorplan Ice 
white 

 

Pocket Size-Μέγεθος 
Α5 

 

Σελίδες σώματος: 56  

Σελίδες εξωφύλλων: 
4 

 

Τετράχρωμη 
εκτύπωση με βερνίκι 

 

Πλαστικοποιημένο  

Βιβλιοδεσία: ραφτό 
& κολλητό 

 

4 Αφίσες  

Σε χαρτί 270gr  

250      1,18 €      1,42 €     1,39 €  
            

1,33 €  
         332,50 €  

 

Χαρτί colorplan  

Τετράχρωμη 
εκτύπωση με βερνίκι 

 

Μέγεθος Α3  

5 Αυτοκόλλητα   

Αυτοκόλλητα 
χάρτινα, διαστάσεις 
7 x 7 cm περίπου, 
έγχρωμη εκτύπωση, 
κομμένα 

2.000      0,31 €      0,45 €     0,44 €  
            

0,40 €  
         800,00 €   

6 
Μπλόκ 
σημειώσεων 
μικρό 

Μπλόκ σημειώσεων 
έγχρωμο 
λογοτυπημένο 14 * 
21, με γραμμές, 50 
φύλλα, χαρτί 80 γρ. 

1.500      0,87 €      0,97 €  1,01 
            

0,95 €  
      1.425,00 €   



 

 

7 
Αυτόματη 
Σφραγίδα  

Διάσταση 
αποτυπώματος  
τουλάχιστον 59x23 
mm 

2    20,50 €    22,60 €   22,90 €  
          

22,00 €  
           44,00 €  

 

 

 5-7 σειρών  

Με το λογότυπο της 
Πράξης  

 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ       4.001,50 €  
 

 ΦΠΑ 24%          960,36 €  
 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%       4.961,86 €  
 

 


