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1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
Αντικείμενο της Υπηρεσίας είναι η λήψη υπηρεσιών σχεδιασμού και υλοποίησης 
δράσεων δημοσιότητας και ενημέρωσης για τις παρεμβάσεις που προβλέπονται στην 
Πράξη «Εξοικονόμηση Ενέργειας Χανίων», με στόχο την ευαισθητοποίηση αφενός των 
υπαλλήλων του Δήμου ως χειριστών αντίστοιχων θεμάτων και αφετέρου των δημοτών. 
 
Η πράξη «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ» εντάχθηκε στο Ε.Π. 
«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» με υπ’ αρ. πρωτ. 
ΦΒ1/Ε5.5/9443/404/27-04-2012 (ΑΔΑ. Β49Θ0-ΓΘΜ) Απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και με κωδικό MIS 373771.  
 
Η υπηρεσία με τίτλο «Δράσεις Ενημέρωσης και Δημοσιότητας» αποτελεί το υποέργο 
Νο 5 της πράξης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ» και περιλαμβάνεται στο 
εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο αυτής. Η συνολική δαπάνη για την υλοποίηση της 
υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των € 33.000 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και θα 
βαρύνει τον Κ.Α. 30-6117.020 του προϋπολογισμού του έτους 2013 του Δήμου Χανίων. 
Γενικότερα, σκοπός της υλοποίησης δράσεων ενημέρωσης και δημοσιότητας είναι η 
ευαισθητοποίηση σε θέματα: 
 
Α. «Εξοικονόμησης Ενέργειας», με επιμέρους δράσεις που αφορούν:  
 Την εξοικονόμηση ενέργειας και τη σημασία που αυτή έχει για την παγκόσμια 

υγεία και οικονομία,  
 Την προβολή μεθοδολογιών εξοικονόμησης ενέργειας με συγκεκριμένα 

παραδείγματα και αποτελέσματα που έχουν καταγραφεί στην διεθνή 
βιβλιογραφία, 

 Η προβολή  των παρεμβάσεων που αναλαμβάνει ο Δήμος Χανίων αφενός στα 
πλαίσια του Προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ και αφετέρου στα πλαίσια του 
Σχεδίου Δράσης μέχρι το 2015. Ειδικότερα, θα δοθεί έμφαση στην τρέχουσα 
κατάσταση σε καταναλώσεις ενέργειας και στα αναμενόμενα αποτελέσματα μετά 
από τις παρεμβάσεις της Πράξης «Εξοικονόμηση Ενέργειας Χανίων», 

 Συγκεκριμένες προτάσεις παρεμβάσεων προς τους πολίτες με μικρό κόστος και 
σημαντικά αποτελέσματα, 
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 Μελλοντικές αναμενόμενες εξελίξεις και νέο θεσμικό πλαίσιο σχετικά με την 
εξοικονόμηση ενέργειας. 

 
Β. Τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ): 
 Τις ανανεώσιμες πηγές που μπορούν σήμερα να χρησιμοποιηθούν και ειδικότερα, τα 

φωτοβολταϊκά συστήματα, τις ανεμογεννήτριες, την αβαθή και την κανονική 
γεωθερμία, την ενέργεια από τα κύματα. 

 Απλά παραδείγματα χρήσης αυτών των πηγών – Συνέπειες στην υγεία των πολιτών – 
Κόστη – Αποτελέσματα. 

 Τρέχουσα κατάσταση από την λειτουργία ΑΠΕ και στόχοι που έχουν τεθεί. 
 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 
Η υπηρεσία «Δράσεις Ενημέρωσης και Δημοσιότητας» περιλαμβάνει τις κάτωθι 
ενέργειες:  
 
Πίνακας 1 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ» 
 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ  
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 3 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ 
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΜΜΕ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 5 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ – ΗΜΕΡΙΔΑΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 6 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 
 Ο σχεδιασμός, κατασκευή και τοποθέτηση της ενημερωτικής πινακίδας 
(ενέργεια 1) περιλαμβάνει τη δημιουργία ενημερωτικής πινακίδας που θα τοποθετηθεί 
σε χώρο του Δημαρχιακού Μεγάρου Χανίων με σκοπό την ενημέρωση του κοινού για 
την υλοποίηση της Πράξης, την πηγή χρηματοδότησης και τον προϋπολογισμό της. 
  Η παραγωγή έντυπου ενημερωτικού υλικού (Ενέργεια 2) περιλαμβάνει τη 
δημιουργία μακέτας και εκτύπωση αφισών, καθώς και το σχεδιασμό φυλλαδίων για το 



 
 

 5 

Πρόγραμμα «Εξοικονομώ» με ιδιαίτερη αναφορά σε προβολή μεθοδολογιών 
Εξοικονόμησης Ενέργειας. Επίσης, περιλαμβάνει τη δημιουργία «Φακέλων Συνεδρίου» 
συμπεριλαμβανομένου ενημερωτικού προωθητικού  υλικού.  
 Η δημιουργία ψηφιακού πληροφοριακού υλικού και Διαδικτυακή προώθηση 
της πράξης (Ενέργεια 3) περιλαμβάνει το σχεδιασμό και τη δημιουργία ενημερωτικού – 
διαδραστικού CD ROM με περιεχόμενο σχετικό με την εξοικονόμηση ενέργειας, τη 
σημασία της, τις ανανεώσιμες πηγές και με παραδείγματα αποδόσεων, συνεπειών, 
συμπερασμάτων, αναφορά σε στοχεύσεις της Ελλάδας, της Ευρώπης και όλου του 
κόσμου. Επίσης, περιλαμβάνει τη δημιουργία περιεχομένου ειδικής ιστοσελίδας 
ενημέρωσης για την υλοποίηση της Πράξης «Εξοικονόμηση Ενέργειας Χανίων» και τις 
ενεργειακές παρεμβάσεις στο Δήμο Χανίων. Ο διαδικτυακός τόπος που θα αναπτυχθεί 
θα προσαρμόζεται απόλυτα στις τρέχουσες αλλά και μελλοντικές ανάγκες του Δήμου 
Χανίων. Θα παρέχει στον χρήστη πρόσβαση, μέσω οποιουδήποτε φυλλομετρητή 
(browser), θα προσφέρει εξατομικευμένες υπηρεσίες βάσει των προτιμήσεων 
αναζήτησης του εκάστοτε χρήστη, θα εμπεριέχει συνδέσμους σε σχετικές εξωτερικές 
πηγές και θα παρέχει ένα κατανοητό και φιλικό σύστημα περιήγησης κ.α. Επίσης, θα 
πραγματοποιηθεί οnline διαφημιστική της προβολή μέσα από άλλες ιστοσελίδες. 
 Ο Σχεδιασμός, Οργάνωση και Υλοποίηση Εκστρατείας Προβολής και 
Δημοσιότητας στα ΜΜΕ (Ενέργεια 4) περιλαμβάνει Δημοσιεύσεις προβολής του 
αντικειμένου της Πράξης «Εξοικονόμησης Ενέργειας Χανίων» σε εφημερίδες, το 
σχεδιασμό και μετάδοση συνεντεύξεων σε ραδιοφωνικούς σταθμούς σχετικά με το 
αντικείμενο και την υλοποίηση της πράξης.  
 Η Διοργάνωση Ενημερωτικών Εκδηλώσεων – Ημερίδας (Ενέργεια 5) 
περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την οργάνωση εκδήλωσης στο Δήμο Χανίων με στόχο 
την ενημέρωση των υπαλλήλων του Δήμου και των Δημοτικών Εταιρειών για την 
πράξη «Εξοικονόμηση Ενέργειας Χανίων», καθώς επίσης και την υλοποίηση μεγάλης 
εκδήλωσης – ημερίδας ανοιχτής στο κοινό με αντικείμενο την «εξοικονόμηση 
ενέργειας» και τη σημασία της για τον τόπο. Ειδική αναφορά στην ημερίδα θα υπάρξει 
για τις ενεργειακές παρεμβάσεις στο Δήμο Χανίων μέσα από την πράξη 
«Εξοικονόμηση Ενέργειας Χανίων».  
 Η ηλεκτρονική παρακολούθηση και προβολή ενεργειακών αποτελεσμάτων 
(Ενέργεια 6) περιλαμβάνει την εγκατάσταση και την εφαρμογή ενός συστήματος 
παρακολούθησης και προβολής ενεργειακών δεδομένων που θα προκύψουν έπειτα 
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από την εφαρμογή των προβλεπόμενων στο Σχέδιο Υλοποίησης της Πράξης 
Παρεμβάσεων. 

2.1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ 
ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ (ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1) 

 
Η ενέργεια 1: «Σχεδιασμός, Κατασκευή και Τοποθέτηση Ενημερωτικής Πινακίδας» 
περιλαμβάνει τη δημιουργία ενημερωτικής (αναμνηστικής) πινακίδας για την Πράξη: 
«Εξοικονόμηση Ενέργειας Χανίων». Η πινακίδα πρόκειται να τοποθετηθεί σε 
επιλεγμένο, ευδιάκριτο σημείο στην είσοδο του κτιρίου του Δημαρχείου Χανίων, 
Δ/νση Κυδωνίας 29, Τ.Κ 73135 Χανιά, Κρήτη. Σκοπός είναι η ενημέρωση του κοινού 
για την υλοποίηση της Πράξης, την πηγή χρηματοδότησης και τον προϋπολογισμό της. 
Τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά της πινακίδας, καθώς και το περιεχόμενο της 
περιγράφονται παρακάτω:  
 
Πίνακας 2 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ»  
 
 
Κατασκευαστικά 
Χαρακτηριστικά ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ποσότητα 1 Πινακίδα  
Διαστάσεις Πλάτος: 2,50m, ύψος: 2,00m 

Υλικό 
Κατασκευής 

H πινακίδα θα είναι κατασκευασμένη από φύλλο λαμαρίνας λευκής, 
γαλβανιζέ, ελάχιστου πάχους 8mm μορφοποιημένου (στρανζαρισμένου) 
περιμετρικά. Θα συγκρατείται με τους κατάλληλους κοχλίες σε ιστούς 
στήριξης ύψους 3,30 m από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα, ονομαστικής 
διαμέτρου 3” και πάχους τοιχωμάτων 4mm. Οι σωλήνες θα έχουν στο επάνω 
μέρος τους ηλεκτροσυγκολλημένη κυκλική κεφαλή (καπάκι) και στο κάτω 
μέρος, για πάκτωση και αποφυγή στροφής, θα έχουν ηλεκτροσυγκολλημένη 
λάμα 20*30 εκ ή εναλλακτικά, χαλύβδινη ράβδο Φ14 μήκους 30 εκ, 
τοποθετημένη σε διαμπερή οπή 20 εκ από την κάτω άκρη του σωλήνα. 
 
Τα γράμματα, τα σήματα κλπ θα είναι αυτοκόλλητα από βινύλιο με 
ψηφιακή εκτύπωση. Τα μελάνια που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να 
έχουν αποδεδειγμένη αντοχή στις περιβαλλοντικές συνθήκες, ενώ απολύτως 
απαραίτητη είναι η χρήση υλικών αντιρρυπαντικής επάλειψης για 
προστασία από βανδαλισμούς.  
 

Χρώματα  
 

Η πινακίδα θα είναι λευκή, με μπλε γράμματα σε απόχρωση Pantone Reflex 
Blue 
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Γραμματοσειρά  
 Η γραμματοσειρά που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι η Myriad Pro 

Σχεδίαση 
πινακίδας 
 

Η πινακίδα  θα πρέπει να  περιλαμβάνει τα ακόλουθα 
στοιχεία:  
1. To έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
2. Αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ολογράφως) 
3. Αναφορά στο Διαρθρωτικό Ταμείο (ολογράφως)  
4. Το επιλεγμένο μήνυμα από τη Διαχειριστική Αρχή 
5. Το λογότυπο του ΕΣΠΑ 
6. Τη φράση «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.» 
 
Οριζόντια η πινακίδα θα διαιρείται σε 3 μέρη:  
 Το πάνω μέρος της πινακίδας καλύπτει το 25% της πινακίδας και θα 

περιέχει: 
 την Ελληνική σημαία (αριστερά) 
 το λογότυπο του Επιχειρησιακού Προγράμματος (κέντρο) 
 το λογότυπο του ΕΣΠΑ (δεξιά)  

 Το ενδιάμεσο κομμάτι θα καλύπτει το 50% της πινακίδας και θα περιέχει: 
 τον πλήρη τίτλο του Επιχειρησιακού Προγράμματος:   
      « Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) 
 τον τίτλο του Φορέα Υλοποίησης: «Δήμος Χανίων» 
 τον τίτλο του έργου: « Εξοικονόμηση Ενέργειας Χανίων»  
 τον προϋπολογισμό του έργου 
 Τη φράση «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης»  
 Το κάτω μέρος της πινακίδας θα καλύπτει το υπόλοιπο 25% και θα 

περιέχει: 
 Το έμβλημα της ΕΕ (σημαία) με αναφορά (ολογράφως) στο 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (αριστερά)  
 Το μήνυμα: «η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης» (δεξιά) 

 
Για το περιεχόμενο, της πινακίδας θα πρέπει να ακολουθηθούν οι οδηγίες 
δημοσιότητας που προβλέπονται στον επικοινωνιακό οδηγό του 
προγράμματος «Εξοικονομώ», ο οποίος περιλαμβάνει κατευθυντήριες 
οδηγίες για προωθητικά υλικά και παρατίθενται στην ιστοσελίδα 
http://www.cres.gr/exoikonomo/data/news.htm και στον Επικοινωνιακό 
Οδηγό στην ιστοσελίδα  
 
http://exoikonomisi.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=%2f8tD19K2fUQ%3d&tabi
d=689&language=el-GR 
 
Το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το σήμα του ΕΣΠΑ θα πρέπει να 
είναι ισότιμα. Η Ελληνική σημαία, η σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 
λογότυπο του ΕΣΠΑ θα είναι αυτά που περιγράφονται στον Κανονισμό 
Ε.Κ.1828/2006. Επισημαίνεται ότι η σημαία της ΕΕ πρέπει να πληροί τις 
ακριβείς τεχνικές προδιαγραφές του εμβλήματος, όπως αυτές περιγράφονται 
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στην ιστοσελίδα:  
 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/graph/embleme_en.htm  
 
Το λογότυπο του Δήμου Χανίων, ο τίτλος και ο Προϋπολογισμός της 
Πράξης, θα διατεθούν από τη Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και 
Πληροφορικής του Δήμου Χανίων.   

Χώρος 
Τοποθέτησης 

Σε επιλεγμένο χώρο στο Δημαρχείο Δ. Χανίων, Δ/νση Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 
73135, Χανιά, Κρήτη 

Λοιπά Στοιχεία  

Η επιμέλεια κατασκευής και ο ακριβής προσδιορισμός του περιεχομένου  της 
πινακίδας θα γίνει από τον Ανάδοχο σε συνεργασία με την Αναθέτουσα 
Αρχή - Δήμο Χανίων. 
Έντυπο σχέδιο της Πινακίδας θα πρέπει να αποδοθεί στο Δήμο Χανίων, 
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, το αργότερο 
τρεις (3) μήνες  πριν από την προβλεπόμενη στην ενότητα «4. 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ» λήξη της ενέργειας 
Ε.1.1 «Σχεδιασμός, Κατασκευή και Τοποθέτηση Ενημερωτικής Πινακίδας». 
Έπειτα από την έγκριση του σχεδίου των πινακίδων θα γίνει η κατασκευή 
και η τοποθέτηση τους.   

Υπόδειγμα 
Πινακίδας Δίδεται στην ενότητα 5. «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (ΣΧΕΔΙΟ) ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ» 

 

2.2 ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2) 
 
Η παραγωγή έντυπου ενημερωτικού υλικού (Ενέργεια 2) περιλαμβάνει τα εξής:  
 
Πίνακας 3 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» 
 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Ντοσιέ (Folder) Παρουσίασης 
με Προδιαγραφές: 
Διάσταση: 23Χ32 κλειστό, 46x32 
ανοιχτό 
Χαρτί: 300gr ILLUSTRATION-
VELVET 
Εκτύπωση: Έγχρωμη OFFSET 

- Σχεδιασμός Μακέτας με Έγχρωμο Folder 
- Χρήση φωτογραφιών από τις 

παρεμβάσεις και την υλοποίηση της 
Πράξης «Εξοικονόμηση Ενέργειας 
Χανίων» 

- Σελιδοποίηση των κειμένων 
- Διόρθωση 
- Επιμέλεια 
- Προεκτύπωση 

1.000 

Έγχρωμο Μπλοκ σημειώσεων 
50 φύλλων με Προδιαγραφές: 
Διάσταση: 21 x 29,7 
Χαρτί: 80gr 
 
 

- Σχεδιασμός Μακέτας 
- Χρήση φωτογραφιών από τις 

παρεμβάσεις και την υλοποίηση της 
Πράξης: «Εξοικονόμηση Ενέργειας 
Χανίων» 

- Σελιδοποίηση των κειμένων 

500 
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- Διόρθωση 
- Επιμέλεια 
- Προεκτύπωση 
- Εκτύπωση OFFSET 

Διαφημιστικά Στυλό χρώματος 
λευκό και μελάνι μπλε  

Εκτύπωση σε μία (1) όψη με το τίτλο της 
Πράξης 1.000 

Mousepad διαστάσεων 18,5 x 23 

Σχεδιασμός μακέτας και εκτύπωση 
Μεταξοτυπία, OFFSET (μονή όψη) 
Στην επιφάνεια του MOUSEPAD θα 
ανατυπωθεί ο τίτλος της πράξης και των 
επιμέρους δράσεων της, με σύντομη και 
περιεκτική πληροφόρηση για το κάθε μια 
από αυτές και τον προϋπολογισμό τους. 
 

500 

Αφίσα ενημέρωσης 
πληροφόρησης των παρεμβάσεων 
της Πράξης «Εξοικονόμηση 
Ενέργειας Χανίων» 

Περιεχόμενο: Θα παραδοθεί από το Δήμο 
Χανίων 
Διαστάσεις: 50cm x 70cm 
Είδος χαρτιού: 135 gr Velvet (ματ) 
Χρώματα: Εκτύπωση έγχρωμη OFFSET 

150 

Φυλλάδιο ενημέρωσης 
πληροφόρησης των παρεμβάσεων 
της Πράξης «Εξοικονόμηση 
Ενέργειας Χανίων» 

Περιεχόμενο: Θα παραδοθεί από το Δήμο 
Χανίων 
Είδος Φυλλαδίου: Τρίπτυχο (εκτύπωση 
διπλής όψης) 
Διαστάσεις: 25cm x 35cm 
Είδος χαρτιού: 150 gr Velvet (ματ) 
Χρώματα: Εκτύπωση έγχρωμη OFFSET 

5.000 

Έγχρωμης αφίσας σε 
επιδαπέδιο stand  

- Σχεδιασμός και επανατύπωση αφίσας σε 
μουσαμά διαστάσεων 2000x2000mm 

- Χρήση φωτογραφιών από τις 
παρεμβάσεις και την υλοποίηση της 
πράξης: «Εξοικονόμηση Ενέργειας 
Χανίων» 

- Σταντ μεγάλης διάστασης με δυνατότητα 
προσαρμογής των διαστάσεων. 

- Μέγιστο πλάτος εκτύπωσης 230 cm 
- Μέγιστο ύψος εκτύπωσης 230 cm 

2 

 
Σε κάθε προωθητικό υλικό θα πρέπει να ακολουθηθούν οι οδηγίες που παρέχονται 
στον επικοινωνιακό οδηγό του προγράμματος «Εξοικονομώ» ο οποίος περιλαμβάνει 
κατευθυντήριες για τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά μηνύματα, προωθητικά υλικά, κτλ. 
Οι κατευθύνσεις πρέπει να τηρούνται σε πράξεις Χρηματοδοτούμενες από το ΕΣΠΑ 
2007-2013 και περιλαμβάνονται στο Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα 
(ΕΠΑΝ ΙΙ), ΚΑΠΕ (ΕΦΔ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ), και παρατίθενται στην ιστοσελίδα 
http://www.cres.gr/exoikonomo/data/news.htm και στον Επικοινωνιακό Οδηγό 
στην ιστοσελίδα  
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http://exoikonomisi.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=%2f8tD19K2fUQ%3d&tabid=689&lan
guage=el-GR 
 
Δείγμα - ένα (1) ολοκληρωμένο τεμάχιο - του κάθε είδους από τα παραπάνω  θα πρέπει 
να αποσταλεί στην  αναθέτουσα αρχή,  Δήμο Χανίων,  το αργότερα ένα (1) μήνα πριν 
από την προβλεπόμενη στην ενότητα «4. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ» λήξη της ενέργειας Ε.2«ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ».    
 

2.3 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΕΝΕΡΓΕΙΑ 3) 

  
Η «Δημιουργία Ψηφιακού Πληροφοριακού Υλικού & Διαδικτυακή Προώθηση της 
Πράξης» περιλαμβάνει τα εξής:  
  
Πίνακας 4 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 3: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ» 
 

α/α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 
3.1 Δημιουργία Ενημερωτικού - διαδραστικού CD – ROM (1.000 τεμάχια) 
3.2 Σχεδιασμός, Δημιουργία και Προώθηση ιστοσελίδας  

 
Στα πλαίσια της «Δημιουργίας Ενημερωτικού – Διαδραστικού CD-ROM»(3.1), 
προβλέπεται η δημιουργία CD-ROM με περιεχόμενο σχετικό με την εξοικονόμηση 
ενέργειας, τη σημασία της, καθώς και με παραδείγματα αποδόσεων, συνεπειών 
συμπερασμάτων, αναφορών σε στοχεύσεις της Ελλάδας, της Ευρώπης και όλου του 
κόσμου για θέματα εξοικονόμησης ενέργειας. Επίσης, θα περιέχει στόχους, εκτιμήσεις 
και συμπεράσματα για την εξοικονόμηση ενέργειας που προκύπτει από την υλοποίηση 
των παρεμβάσεων στα πλαίσια της Πράξης «Εξοικονόμηση Ενέργειας Χανίων», σε 
συνδυασμό με αναφορές σε στοχεύσεις που έχουν τεθεί στην Ευρώπη και την Ελλάδα. 
 
Δείγμα - ένα (1) ολοκληρωμένο τεμάχιο - του κάθε είδους από τα παραπάνω  θα πρέπει 
να αποσταλεί στην  αναθέτουσα αρχή,  Δήμο Χανίων,  το αργότερα ένα (1) μήνα πριν 
από την προβλεπόμενη στην ενότητα «4. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ» λήξη της ενέργειας Ε.3.1«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ – 
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ  CD – ROM  (1.000 τεμάχια)».    
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Στα πλαίσια του «Σχεδιασμού, Δημιουργίας και Προώθησης» (3.2) περιεχομένου 
ηλεκτρονικής σελίδας (ιστοσελίδας) της πράξης προβλέπεται η επεξεργασία και η 
ανάπτυξη επιλεγμένου περιεχομένου κατάλληλων προδιαγραφών για την προβολή 
του σε ιστοχώρο. Η επιλογή του περιεχομένου θα γίνει σε συνεργασία με τους 
συντονιστές της Πράξης, στο Δήμο Χανίων, και θα περιλαμβάνει ενημερωτικό υλικό 
σχετικό με τις παρεμβάσεις, καθώς και προβολή θεμάτων που αφορούν την 
εξοικονόμηση ενέργειας. Μέσω της σελίδας, θα προβάλλεται πλούσιο υλικό για την 
ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη της υλοποίησης των δράσεων/ υποέργων και του 
σχεδίου υλοποίησης της πράξης στο σύνολό της. Θα περιλαμβάνει φωτογραφικό υλικό 
με εικόνες κατά την υλοποίηση των παρεμβάσεων, καθώς και πληροφορίες για την 
πορεία υλοποίησης του. Επίσης, θα περιέχει σύντομη περιγραφή με τα κύρια στοιχεία 
για την κάθε επιμέρους παρέμβαση. Θα περιέχει στόχους, εκτιμήσεις και 
συμπεράσματα για την εξοικονόμηση ενέργειας που προκύπτει από την υλοποίηση των 
δράσεων, σε συνδυασμό με αναφορές σε στοχεύσεις που έχουν τεθεί στην Ευρώπη και 
την Ελλάδα για τις ανανεώσιμες πηγές. Το περιεχόμενο της σελίδας, θα πρέπει να έχει 
τη δυνατότητα προσαρμογής στις τρέχουσες αλλά και μελλοντικές ανάγκες του Δήμου 
Χανίων. Τέλος, θα πραγματοποιηθεί οnline διαφημιστική της προβολή μέσα από άλλες 
ιστοσελίδες. Προβολή του portal που θα αναπτυχθεί σε τουλάχιστον 5 ενημερωτικές 
ιστοσελίδες με διάρκεια της διαφήμισης από 30 έως 45 ημέρες. Η προβολή θα γίνει με 
χρήση ηλεκτρονικής διαφημιστικής πινακίδας (banner) με μορφή αρχείου flash (.swf) 
ή κινούμενης εικόνας (.gif). 
 Ειδικότερα οι προδιαγραφές οι εργασίες για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη της 
ιστοσελίδας και το περιεχόμενο της περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα: 
 
Πίνακας 5 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 3.2: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ» 
 
Περιεχόμενο 
Ιστοσελίδας 

Μέσω της σελίδας θα προβάλλεται πλούσιο υλικό για την ενημέρωση 
σχετικά με την εξέλιξη της υλοποίησης των δράσεων/ υποέργων και του 
σχεδίου υλοποίησης της πράξης στο σύνολό της. Θα περιλαμβάνει 
φωτογραφικό υλικό με εικόνες κατά την υλοποίηση των παρεμβάσεων, 
καθώς και πληροφορίες για την πορεία υλοποίησης του. Επίσης, θα περιέχει 
σύντομη περιγραφή με τα κύρια στοιχεία για την κάθε επιμέρους 
παρέμβαση. Θα περιέχει στόχους, εκτιμήσεις και συμπεράσματα για την 
εξοικονόμηση ενέργειας που προκύπτει από την υλοποίηση των δράσεων, 
σε συνδυασμό με αναφορές σε στοχεύσεις που έχουν τεθεί στην Ευρώπη 
και την Ελλάδα για τις ανανεώσιμες πηγές. 
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 Η επιλογή του περιεχομένου θα γίνει σε συνεργασία με τους συντονιστές 
της Πράξης, στο Δήμο Χανίων, και θα περιλαμβάνει ενημερωτικό υλικό 
σχετικό με τις παρεμβάσεις, καθώς και προβολή θεμάτων που αφορούν την 
εξοικονόμηση ενέργειας. 
 
Το περιεχόμενο της σελίδας, θα ακολουθεί τις οδηγίες  δημοσιότητας που 
προβλέπονται στον επικοινωνιακό οδηγό του προγράμματος 
«Εξοικονομώ», ο οποίος περιλαμβάνει κατευθυντήριες για τηλεοπτικά και 
ραδιοφωνικά μηνύματα, προωθητικά υλικά, κτλ, και παρατίθενται στην 
ιστοσελίδα  
 http://www.cres.gr/exoikonomo/data/news.htm και στον Επικοινωνιακό 
Οδηγό στην ιστοσελίδα 
http://exoikonomisi.ypeka.gr/Default.aspx?TabID=689. 
 
 

Διαμόρφωση/ 
Παραμετροποίηση 
Ιστοσελίδας 

 Εισαγωγή Περιεχομένου στα Ελληνικά και τα Αγγλικά 
 Εικαστική Διαμόρφωση δικτυακού τόπου 
 Σύνδεση Δικτυακού Τόπου με κοινωνικά δίκτυα 
 Εγκατάσταση και Παραμετροποίηση Πρόσθετων Μηχανισμών. 

Ειδικότερα διαμόρφωση της σελίδας, ως προς τις παρακάτω 
δυνατότητες/χαρακτηριστικά: 
o Μηχανισμού εναλλαγής εικόνων - flash  
o Μηχανισμού (φόρµα) επικοινωνίας  
o Μηχανισμού Νέων   
o Μηχανισμού  Άρθρων  
o Μηχανισμού Photo Gallery  
        (µέχρι 30 κατηγοριοποιημένες φωτογραφίες)  
o Μηχανισμού  Site Map & Αναζήτησης  
o Μηχανισμού Newsletter   
o Μηχανισμού διαχείρισης Banners (διαφημιστικών ή περιεχομένου) 
o Μηχανισμού Χάρτη Google 

 
Φιλοξενία 
Δικτυακού Τόπου 

 Φιλοξενία σε Server (Ανοικτού Λογισμικού) 
 Συνολικός χώρος 1000ΜΒ (1GB) 
 Παραμετροποίηση μέσω Control Panel / Υποστήριξη δυναμικών 

εργαλείων  
 Μηχανισμός στατιστικής ανάλυσης επισκεψιμότητας και μέσω του 

Google Analytics 
 Υπηρεσίες webmail για πρόσβαση στους λογαριασμούς email μέσω 

των web browsers 
 Παραμετροποίηση ρυθμίσεων ασφαλείας και εμπλουτισμός εργαλείων 

διαχείρισης του server (όπου και όταν απαιτείται) 
 Τεχνολογία RAID για την αποθήκευση δεδομένων σε πολλαπλούς 
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σκληρούς δίσκους με στόχο την αδιάλειπτη λειτουργία. 
 Επίλυση τυχόν τεχνικών ζητημάτων και βελτίωση απόδοσης 
 Δυνατότητα επέκτασης σε μεγαλύτερο πακέτο φιλοξενίας (αν 

απαιτηθεί) 
 

Περίοδος 
Φιλοξενίας 

≥ 5 έτη από την παραλαβή της υπηρεσίας 

 Ο δικτυακός τόπος θα πρέπει να έχει ένα ενδεικτικό όνομα χώρου 
(domain name) με κατάληξη .gr. 

Κατοχύρωση 
Ονόματος Χώρου 
(domain name) 

 Κατοχύρωση Ονόματος Χώρου (domain name) για τουλάχιστο 5 έτη  
Επεξεργασία, 
Διαμόρφωση και 
Καταχώρηση 
Υλικού Ιστοσελίδας  
  

 Καταχώρηση πληροφοριακού υλικού κατά τη διάρκεια υλοποίησης της 
πράξης (Φωτογραφίες, Video, κ.α) 

 Οι ανανεώσεις θα είναι μικρής έκτασης και δεν περιλαμβάνουν την 
δημιουργία νέου υλικού ή την αντικατάσταση των υφιστάμενων 
ιστοσελίδων με νέες. 

 Οι ανανεώσεις θα πραγματοποιούνται κατά κανόνα κάθε μήνα κατά 
την περίοδο υλοποίησης της πράξης. Εξαιρέσεις μπορούν να υπάρξουν 
εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο για την εγκυρότητα της πληροφόρησης 
των επισκεπτών του δικτυακού τόπου. 

 Η προσθήκη και ανανέωση του φωτογραφικού υλικού 
πραγματοποιείται επίσης σύμφωνα με τα παραπάνω.  

 
Προώθηση 
Ιστοσελίδας 

Το περιεχόμενο της σελίδας, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα προσαρμογής 
στις τρέχουσες αλλά και μελλοντικές ανάγκες του Δήμου Χανίων. Τέλος, θα 
πραγματοποιηθεί οnline διαφημιστική της προβολή μέσα από άλλες 
ιστοσελίδες. Προβολή του portal που θα αναπτυχθεί σε τουλάχιστον 5 
ενημερωτικές ιστοσελίδες με διάρκεια της διαφήμισης από 30 έως 45 
ημέρες. Η προβολή θα γίνει με χρήση ηλεκτρονικής διαφημιστικής 
πινακίδας (banner) με μορφή αρχείου flash (.swf) ή κινούμενης εικόνας 
(.gif). 
 

 
Η ανάπτυξη του διαδικτυακού τόπου θα πρέπει να έχει κατάλληλα διαμορφωθεί εντός 
τεσσάρων (4) μηνών  από την έναρξη της (υπο)ενότητας 3.2 «Σχεδιασμός (Κατασκευή – 
Δημιουργία Ιστοσελίδας), κατά τα αναφερόμενα στην περιγραφή του 
χρονοδιαγράμματος ενεργειών στην ενότητα 4.«ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ» ώστε να είναι εφικτή η εισαγωγή δεδομένων (υλικού 
προβολής) σε αυτή. Η ανάπτυξη, επεξεργασία και εισαγωγή του περιεχομένου της 
ιστοσελίδας θα ανανεώνεται  σταδιακά κατά τη διάρκεια υλοποίησης των υποέργων 
της πράξης  «Εξοικονόμηση Ενέργειας Χανίων».  
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Ο  ανάδοχος θα πρέπει να αποστείλει στην αναθέτουσα αρχή, Δ.Χανίων, πίνακα με 
διαθέσιμους Δικτυακούς Τόπους διαφημιστικής προβολής, ώστε να επιλεγούν κάποιοι 
από αυτούς για τη διαδικτυακή προώθηση της ιστοσελίδας (portal),  ένα (1) μήνα πριν 
από την λήξη του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της (υπο)ενέργειας Ε.3.2  
«Παραγωγή, Επεξεργασία και Εισαγωγή Περιεχομένου» κατά τα προβλεπόμενα στην 
ενότητα 4. «ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ».  
  
Το περιεχόμενο, τόσο της σελίδας, όσο και του CD-ROM θα ακολουθεί τις οδηγίες 
δημοσιότητας που προβλέπονται στον επικοινωνιακό οδηγό του προγράμματος 
«Εξοικονομώ», ο οποίος περιλαμβάνει κατευθυντήριες για τηλεοπτικά και 
ραδιοφωνικά μηνύματα, προωθητικά υλικά, κτλ, και παρατίθενται στην ιστοσελίδα 
http://www.cres.gr/exoikonomo/data/news.htm και στον Επικοινωνιακό Οδηγό 
στην ιστοσελίδα http://exoikonomisi.ypeka.gr/Default.aspx?TabID=689. 
 

2.4 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΜΜΕ (ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4) 

 
Για την προβολή των έργων που υλοποιήθηκαν/υλοποιούνται μέσω του 
προγράμματος «Εξοικονομώ», προβλέπονται: 
 Παραγωγή και Αναμετάδοση ραδιοφωνικού μηνύματος (σποτ) καθώς και 

ραδιοφωνικής συνέντευξης 
 Δημοσίευση στον Τοπικό Τύπο, με ειδική καταχώρηση στις εφημερίδες, ημερήσιες 

και εβδομαδιαίες, του Νομού Χανίων 
 
Συγκεκριμένα, τα επιμέρους τμήματα της ενέργειας 4: «Σχεδιασμός, Οργάνωση & 
Υλοποίηση Εκστρατείας Προβολής και Δημοσιότητας στα ΜΜΕ», είναι τα εξής:  
 
 
Πίνακας 6 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ 
ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΜΜΕ» 
 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

4.1 
Παραγωγή και Αναμετάδοση Ραδιοφωνικού Μηνύματος (Σποτ) και Ραδιοφωνικής 
Συνέντευξης 

4.2 Δημοσιεύσεις στον Τύπο  
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Για την προβολή των έργων που υλοποιήθηκαν/ υλοποιούνται μέσω της Πράξης 
«Εξοικονόμηση Ενέργειας Χανίων», προβλέπεται η αναμετάδοση σχετικού 
ραδιοφωνικού spot στα τοπικά μουσικά και ενημερωτικά ραδιόφωνα, καθώς επίσης ο 
σχεδιασμός, η παραγωγή και η μετάδοση δυο ραδιοφωνικών ενημερωτικών 
συνεντεύξεων σε τοπικά ραδιοφωνικά μέσα του Δ.Χανίων. Στις ραδιοφωνικές 
συνεντεύξεις πρόκειται να γίνει προβολή των παραδοτέων του έργου και η 
παρουσίαση των επιμέρους δράσεων τους.  
Στις δαπάνες της ραδιοφωνικής διαφήμισης συμπεριλαμβάνεται η παραγωγή 
διαφημιστικού σποτ (speakage ηχογράφηση, μουσική επένδυση, επεξεργασία, έλεγχοι 
αναπαραγωγής κλπ), διάρκειας 30’’, σε ψηφιακό αρχείο υψηλής ανάλυσης. Η 
συγγραφή του κειμένου, η επιλογή του αφηγητή, η επιλογή της μουσικής επένδυσης θα 
γίνουν από το Δήμο Χανίων. Κατά τη ραδιοφωνική διαφήμιση θα αναφέρονται:  
 το όνομα της πράξης και του διαρθρωτικού ταμείου χρηματοδότησης (ΕΤΠΑ). 
 θα εκφωνείται το μήνυμα: ‘’η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό  

Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ)”,«η 
περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης»’’ και   

 θα εκφωνείται στο κλείσιμο: ‘’ΕΣΠΑ - Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης’’. 

Για τη μέγιστη κάλυψη των διαφόρων ομάδων ακροατών, το ραδιοφωνικό spot θα 
αναπαραχθεί και στα μουσικά και στα ενημερωτικά ραδιόφωνα της πόλης των Χανίων, 
τα οποία λειτουργούν νόμιμα και βρίσκονται ανάμεσα στις πρώτες δέκα (10) θέσεις 
ακροαματικότητας. Το είδος του μέσου μετάδοσης, ο αριθμός των μέσων, των ημερών 
και των ωρών αναμετάδοσης θα γίνει σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:  
 
Πίνακας 7 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ 
ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ (ΣΠΟΤ)» 
 

ΕΙΔΟΣ 
ΜΕΣΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΣΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ 

ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΗΜΕΡΩΝ 

ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 

ΩΡΕΣ 
ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 

Μουσικό 
ραδιόφωνο 2 3 30 

από 10:00 π.μ. έως 
22:00 μμ (ώρες: 

12:00, 14:00, 
20:00) 
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Ενημερωτικό 
ραδιόφωνο 2 3 30 

από 9:00 π.μ. έως 
21:00 μμ (ώρες:  

11:00, 15:00, 
19:00) 

 
 
Το περιεχόμενο, του ραδιοφωνικού σποτ θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένο στις 
οδηγίες δημοσιότητας που προβλέπονται στον επικοινωνιακό οδηγό του 
προγράμματος «Εξοικονομώ», ο οποίος περιλαμβάνει κατευθυντήριες για τηλεοπτικά 
και ραδιοφωνικά μηνύματα, προωθητικά υλικά, κτλ, και παρατίθενται στην 
ιστοσελίδα http://www.cres.gr/exoikonomo/data/news.htm και στον Επικοινωνιακό 
Οδηγό στην ιστοσελίδα http://exoikonomisi.ypeka.gr/Default.aspx?TabID=689. 
 
Η παραγωγή του ραδιοφωνικού μηνύματος θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και 
παραδοθεί στο Δ.Χανίων τουλάχιστον (1) μήνα πριν από την λήξη υλοποίησης της 
ενέργειας Ε4.1  «Παραγωγή και Αναμετάδοση Ραδιοφωνικού Μηνύματος (Σποτ) και 
Ραδιοφωνικής Συνέντευξης» κατά τα προβλεπόμενα στην ενότητα 4. 
«ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ». Κατά την ολοκλήρωση της 
παραγωγής του ραδιοφωνικού μηνύματος αυτό θα παραδοθεί στο Δ.Χανίων σε 
ψηφιακό δίσκο (CD) ώστε να εγκριθεί το περιεχόμενο του. Η επιλογή των ημερών 
αναμετάδοσης του ραδιοφωνικού μηνύματος και των συνεντεύξεων, καθώς επίσης  και 
των μέσων αναμετάδοσης θα καθοριστούν σε συνεννόηση με την αναθέτουσα αρχή 
Δ.Χανίων, εντός του χρονοδιαγράμματος που αναφέρεται στην ενότητα 
4.«ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ» για την υλοποίηση της 
συγκεκριμένης ενέργειας δεκαπέντε ημέρες πριν από την αρχική αναμετάδοση τους.  
 
Η ενέργεια 4.2 περιλαμβάνει παρουσιάσεις στον τοπικό Τύπο, με ημισέλιδη έγχρωμη 
καταχώρηση σε εφημερίδες, ημερήσιες και εβδομαδιαίες, της Πόλης των Χανίων. Στην 
κάθε δημοσίευση θα παρουσιαστούν το περιεχόμενο των παρεμβάσεων, τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα ενεργειακής εξοικονόμησης για κάθε μια από τις 
παρεμβάσεις που προβλέπονται στο Σχέδιο Υλοποίησης της Πράξης. Επίσης, οι 
δημοσιεύσεις θα συνοδεύονται από συνέντευξη για την πορεία υλοποίησης των 
υποέργων της πράξης. Ο σχεδιασμός του περιεχομένου της συνέντευξης θα γίνει από 
τον ανάδοχο σε συνεργασία με την αναθέτουσα αρχή (Δ.Χανίων). Προβλέπεται ο 
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σχεδιασμός  δυο (2) συνεντεύξεων. Ο αριθμός εφημερίδων, ο τύπος της εφημερίδας και 
ο αριθμός των καταχωρήσεων περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα: 
 
 
 
 
Πίνακας 8  ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.2: «ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ» 
 

ΤΥΠΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ 

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ 3 2 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 1 2 
 
Στις δημοσιεύσεις θα ακολουθηθούν οι οδηγίες που παρέχονται στον επικοινωνιακό 
οδηγό του προγράμματος «Εξοικονομώ» ο οποίος περιλαμβάνει κατευθυντήριες για 
τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά μηνύματα, προωθητικά υλικά, κτλ. Οι οδηγίες πρέπει να 
τηρούνται σε πράξεις Χρηματοδοτούμενες από το ΕΣΠΑ 2007-2013 και προβλέπονται 
στου κανόνες δημοσιότητας έργων ΕΣΠΑ του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) και του ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης (Ε.Φ.Δ.) του 
Προγράμματος Εξοικονομώ ΚΑΠΕ, ενώ παρατίθενται στην ιστοσελίδα 
http://www.cres.gr/exoikonomo/data/news.htm και στον Επικοινωνιακό Οδηγό 
στην ιστοσελίδα  
http://exoikonomisi.ypeka.gr/Default.aspx?TabID=689.  
 

2.5 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ & ΗΜΕΡΙΔΑΣ  
(ΕΝΕΡΓΕΙΑ 5) 

 
Η «Διοργάνωση Ενημερωτικής Συνάντησης και Ημερίδας» (Ενέργεια 5) περιλαμβάνει 
τα εξής:  
 
Πίνακας 9 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 5: «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ & 
ΗΜΕΡΙΔΑΣ» 
 
α/α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 
5.1 Διοργάνωση Ενημερωτικής Συνάντησης στο Δήμο Χανίων  
5.2 Διοργάνωση Ημερίδας με θέμα την Εξοικονόμηση Ενέργειας  
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Η διοργάνωση ενημερωτικής συνάντησης στο Δήμο Χανίων (5.1) θα διενεργηθεί στο 
χώρο του Δημαρχείου Χανίων, στη Δ/νση Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73135 και στόχος θα είναι 
η ενημέρωση από τους υπευθύνους υλοποίησης της Πράξης, του προσωπικού του 
Δήμου Χανίων, για την πορεία υλοποίησης των δράσεων που προβλέπονται στην 
Πράξη: «Εξοικονόμηση Ενέργειας Χανίων» περιλαμβανομένων των εκτιμήσεων και 
συμπερασμάτων για την Εξοικονόμηση Ενέργειας και γενικότερα, των θετικών 
επιπτώσεων που θα προκύψουν από τις επιμέρους παρεμβάσεις και μελέτες. Κατά τη 
διοργάνωση της ενημερωτικής συνάντησης, προβλέπονται τα εξής:  
Πίνακας 10 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 5.1: «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΣΤΟ 
ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ» 
 
α/α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
1 Προετοιμασία και προβολή σύντομης περιγραφής του Σχεδίου Υλοποίησης Πράξης 

2 Σχεδιασμός και Παρουσίαση Έκθεσης Αποτελεσμάτων για την εξοικονόμηση ενέργειας 
μέσω των παρεμβάσεων της Πράξης 

3 Παρουσίαση φωτογραφικού υλικού από τις παρεμβάσεις που προβλέπονται στο Σχέδιο 
Υλοποίησης Πράξης 

4 Ενέργειες υποδοχής και φιλοξενίας (π.χ. Παράθεση μικρού μπουφέ υποδοχής (catering) 
κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης) 

 
Το περιεχόμενο των παρουσιάσεων θα επιλεγεί σε συνεργασία με τον υπεύθυνο της 
Πράξης: «Εξοικονόμηση Ενέργειας Χανίων» 
 
Η οργάνωση ημερίδας θα έχει θέμα: «Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στο 
Δήμο Χανίων» (5.2) και θα είναι ανοικτή στο κοινό. Η ημερίδα στοχεύει στην 
ενημέρωση του κοινού σε θέματα «Εξοικονόμησης Ενέργειας», καθώς και στην 
προβολή των παρεμβάσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Πράξης «Εξοικονόμηση 
Ενέργειας Χανίων». Οι εργασίες που προβλέπονται για τη διοργάνωση της εκδήλωσης 
είναι οι εξής:  
 
Πίνακας 11 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 5.2: «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ» 
 
α/α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
1 Σχεδίαση, εκτύπωση και διανομή προσκλήσεων 

2 Σχεδίαση, Δημιουργία και Επικόλληση Αφισών, για την ημερίδα, σε Κεντρικά Σημεία του 
Δήμου Χανίων 
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3 Δημοσιεύσεις αναγγελίας της εκδήλωσης στον τύπο και προβολή της, σε επιλεγμένα ΜΜΕ 
4 Σχεδίαση Περιεχομένου, Παραγωγή και Εκτύπωση Προγράμματος Ημερίδας 

5 Οργάνωση περιπτέρων σε δυο κεντρικά σημεία της πόλης που θα ενημερώνουν για την 
ημερίδα 

6 Υποδοχή ομιλητών στο χώρο της ημερίδας 

7 Μεταφορά (επιλεγμένων) ομιλητών από το αεροδρόμιο ή το λιμάνι των Χανίων στο χώρο 
της εκδήλωσης 

8 Διοργάνωση μπουφέ υποδοχής (catering) και ελαφρού γεύματος στο χώρο διεξαγωγής της 
ημερίδας κατά τη διάρκεια της 

9 Δημιουργία και προβολή παρουσίασης η οποία θα είναι επικεντρωμένη στα 
αποτελέσματα της Πράξης «Εξοικονόμηση Ενέργειας Χανίων» 

10 Δημιουργία  παρουσίασης (video) και προβολή με στιγμιότυπα από την υλοποίηση των 
παρεμβάσεων 

11 Διανομή Ντοσιέ Παρουσίασης, συνοδευόμενο από ενημερωτικό – προωθητικό  υλικό για 
το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ»  κατά τη διάρκεια της ημερίδας 

12 Κλήρωση και διανομή δώρων κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Τα δώρα θα σχετίζονται 
με την εξοικονόμηση ενέργειας 

 
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί σε χώρο εντός της πόλης των Χανίων, εύκολα 
προσβάσιμο από το Κοινό, ο οποίος θα διαθέτει την υποδομή για την κάλυψη 
ημερίδας με συμμετοχή τουλάχιστο 100 ατόμων. Η επιλογή του περιεχομένου του προς 
διανομή υλικού στους συμμετέχοντες  και των παρουσιάσεων, θα γίνει σε συνεργασία 
με τον υπεύθυνο της Πράξης «Εξοικονόμηση Ενέργειας Χανίων». Το υλικό που θα 
προβληθεί και θα διανεμηθεί κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα ακολουθεί τις οδηγίες 
δημοσιότητας που προβλέπονται στον επικοινωνιακό οδηγό του προγράμματος 
«Εξοικονομώ», ο οποίος περιλαμβάνει κατευθυντήριες οδηγίες για τηλεοπτικά και 
ραδιοφωνικά μηνύματα, προωθητικά υλικά, κτλ, και παρατίθενται στην ιστοσελίδα 
http://www.cres.gr/exoikonomo/data/news.htm και στον Επικοινωνιακό Οδηγό 
στην ιστοσελίδα: http://exoikonomisi.ypeka.gr/Default.aspx?TabID=689. 
 

2.6 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  (ΕΝΕΡΓΕΙΑ 6) 

 
 Η ενέργεια 6.1 «Ηλεκτρονική Παρακολούθηση και Προβολή Ενεργειακών 
Αποτελεσμάτων» περιλαμβάνει την υπηρεσία παρακολούθησης και αξιολόγησης της 
αποτελεσματικότητας των ενεργειακών παρεμβάσεων σε σχέση με τα ενεργειακά 
δεδομένα καταναλώσεων πριν την υλοποίησή τους. 
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 Ο ανάδοχος θα εγκαταστήσει και θα εφαρμόσει ένα σύστημα το οποίο θα 
παρακολουθεί τα ενεργειακά δεδομένα που θα προκύψουν έπειτα από την εφαρμογή 
των προβλεπόμενων στο Σχέδιο Υλοποίησης των προβλεπόμενων παρεμβάσεων της  
Πράξης «Εξοικονόμηση Ενέργειας Χανίων». Το σύστημα θα έχει τη δυνατότητα να 
απεικονίζει τα δεδομένα ενεργειακών καταναλώσεων του κτιρίου σε ιστοσελίδα η 
οποία θα συνδέεται με την ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων.  
 Στόχος της ενέργειας 6.1 είναι να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες για την 
ενεργειακή εξοικονόμηση και να διαδώσει την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων. 
Η πραγματική ενεργειακή εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται θα συνοδεύεται από 
συγκριτικά στοιχεία σε μηνιαίο επίπεδο με αναφορά στις ημερήσιες καταναλώσεις. 
Ειδικότερα, προβλέπεται η μεταφορά δεδομένων ενεργειακών καταναλώσεων να 
συμπεριλαμβάνει απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο των καταναλώσεων ενέργειας,  
δυνατότητα παρουσίασης των δεδομένων καταναλώσεων μέσω ιστοσελίδας, με χρήση 
απλών και εύκολων στην ανάγνωση γραφημάτων. 
 
 



 

3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ,  ΠΡΑΞΗ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ» 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ Π/Υ 

Κωδικός Περιγραφή ενέργειας Κόστος χωρίς ΦΠΑ 

1.1 Σχεδιασμός, κατασκευή και τοποθέτηση μίας (1) ενημερωτικής πινακίδας 813,27 € 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1 813,27 € 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

Κωδικός Περιγραφή ενέργειας Κόστος χωρίς ΦΠΑ 

2.1 
Σχεδιασμός και ανατύπωση προωθητικού υλικού (ντοσιέ folder) παρουσίασης, μπλοκ σημειώσεων, διαφημιστικά στυλό, mousepad, αφίσα, 
τρίπτυχο φυλλάδιο ενημέρωσης) 3.900,00€  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2 3.900,00 € 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 3 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 
Κωδικός Περιγραφή ενέργειας Κόστος χωρίς ΦΠΑ 

3.1 Δημιουργία Ενημερωτικού - διαδραστικού CD – ROM (1.000 τεμάχια) 1.500,00 € 
Σχεδιασμός (Κατασκευή-Δημιουργία) ιστοσελίδας 2.000,00 € 
Παραγωγή, Επεξεργασία και Εισαγωγή Περιεχομένου Ιστοσελίδας 3.000,00 € 3.2 

Προώθηση ιστοσελίδας 1.800,00€ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3 8.300,00 € 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΜΜΕ 

Κωδικός Περιγραφή ενέργειας 
Αριθμός μέσων/ 

Ποσότητα Αριθμός αναμεταδόσεων ανά ημέρα 
Αριθμός ημερών αναμετάδοσης/ 

καταχωρήσεων Κόστος χωρίς ΦΠΑ 
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ,  ΠΡΑΞΗ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ» 
4.1 Παραγωγή και Αναμετάδοση Ραδιοφωνικού Μηνύματος (Σποτ) και Ραδιοφωνικής Συνέντευξης   

  Μουσικό Ραδιόφωνο 3 3 30   1.000,00 € 
  Ενημερωτικό Ραδιόφωνο 3 3 30   1.000,00 € 

4.2 Δημοσιεύσεις στον Τύπο   
  Ημερήσιες Εφημερίδες 3 - 2   2.000,00 € 
  Εβδομαδιαίες Εφημερίδες 1 - 2   800,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 4 4.800,00 € 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 5 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ – ΗΜΕΡΙΔΑΣ 
Κωδικός Περιγραφή ενέργειας Κόστος χωρίς ΦΠΑ 

5.1 Διοργάνωση Ενημερωτικής Συνάντησης στο Δήμο Χανίων  2.000,00 € 

5.2 Διοργάνωση Ημερίδας με θέμα την Εξοικονόμηση Ενέργειας  5.000,00 € 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 5 7.000,00 € 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 6 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

Κωδικός Περιγραφή ενέργειας Κόστος χωρίς ΦΠΑ 

6.1 Ηλεκτρονική Παρακολούθηση και Προβολή Ενεργειακών Αποτελεσμάτων  της Πράξης 2.016,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 6 2.016,00 € 

Συνολικό Κόστος Ενεργειών (1+2+3+4+5+6) χωρίς ΦΠΑ 26.829.27 € 

ΦΠΑ (23%) 6.170,73 € 

Συνολικό Κόστος Ενεργειών (1+2+3+4+5+6) με ΦΠΑ 33.000,00 € 
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4. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 
 

Διάρκεια 
Υλοπ/σης 
(σε μήνες) 

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης (σε μήνες) 

Ενέργειες 

Περιγραφή - 
Επιμέρους 
Τμήματα 

Υλοποίησης Μήνες 1ο
ς 

2ο
ς 

3ο
ς 

4ο
ς 

5ο
ς 

6ο
ς 

7ο
ς 

8ο
ς 

9ο
ς 

10
ος

 

11
ος

 

12
ος

 

13
ος

 

14
ος

 

15
ος

 

16
ος

 

17
ος

 

18
ος

 

19
ος

 

20
ος

 

21
ος

 

22
ος

 

23
ος

 

24
ος

 

Ενέργεια 1: Σχεδιασμός,Κατασκευή και Τοποθέτηση Ενημερωτικής Πινακίδας 

Ε.1.1 

Σχεδιασμός, 
Κατασκευή & 
Τοποθέτηση 
Πινακίδας 

6                         

Ενέργεια 2: Παραγωγή Έντυπου Ενημερωτικού Υλικού 

Ε.2.1 

Σχεδιασμός και 
ανατύπωση 

προωθητικού 
υλικού 

6                         

Ενέργεια 3: Δημιουργία Ψηφιακού Πληροφοριακού Υλικού & Διαδικτυακή Προώθηση της Πράξης 

Ε.3.1 

Δημιουργία 
Ενημερωτικού 
διαδραστικού 

 CD – ROM 

6                         
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Διάρκεια 
Υλοπ/σης 
(σε μήνες) 

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης (σε μήνες) 

Ενέργειες 

Περιγραφή - 
Επιμέρους 
Τμήματα 

Υλοποίησης Μήνες 1ο
ς 

2ο
ς 

3ο
ς 

4ο
ς 

5ο
ς 

6ο
ς 

7ο
ς 

8ο
ς 

9ο
ς 

10
ος

 

11
ος

 

12
ος

 

13
ος

 

14
ος

 

15
ος

 

16
ος

 

17
ος

 

18
ος

 

19
ος

 

20
ος

 

21
ος

 

22
ος

 

23
ος

 

24
ος

 

Σχεδιασμός 
(Κατασκευή-
Δημιουργία) 
ιστοσελίδας 

6                         

Παραγωγή, 
Επεξεργασία και 

Εισαγωγή 
Περιεχομένου 

17                         
Ε.3.2 

Προώθηση 
ιστοσελίδας 

4                         

Ενέργεια 4:Σχεδιασμός, Οργάνωση & Υλοποίηση Εκστρατείας Προβολής και Δημοσιότητας στα ΜΜΕ 

Ε.4.1 

Παραγωγή -
Αναμετάδοση 
Ραδιοφωνικού 

Μηνύματος 
(Σποτ) και 

Ραδιοφωνικής 
Συνέντευξης 

6                         

Ε.4.2 Δημοσιεύσεις 
στον Τύπο 

6                         
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Διάρκεια 
Υλοπ/σης 
(σε μήνες) 

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης (σε μήνες) 

Ενέργειες 

Περιγραφή - 
Επιμέρους 
Τμήματα 

Υλοποίησης Μήνες 1ο
ς 

2ο
ς 

3ο
ς 

4ο
ς 

5ο
ς 

6ο
ς 

7ο
ς 

8ο
ς 

9ο
ς 

10
ος

 

11
ος

 

12
ος

 

13
ος

 

14
ος

 

15
ος

 

16
ος

 

17
ος

 

18
ος

 

19
ος

 

20
ος

 

21
ος

 

22
ος

 

23
ος

 

24
ος

 

Ενέργεια 5:Διοργάνωση Ενημερωτικών Εκδηλώσεων - Ημερίδας 

Ε.5.1 

Διοργάνωση 
Ενημερωτικής 

Συνάντησης στο 
Δήμο Χανίων 

3                         

Ε.5.2 

Διοργάνωση 
Ημερίδας με 

θέμα την 
Εξοικονόμηση 

Ενέργειας 

3                         

Ενέργεια 6: Ηλεκτρονική Παρακολούθηση και Προβολή Ενεργειακών Αποτελεσμάτων της Πράξης 

Ε.6.1 

Ηλεκτρονική 
Παρακολούθηση 

και Προβολή 
Ενεργειακών 

Αποτελεσμάτων  
της Πράξης 

9                         
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5. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (ΣΧΕΔΙΟ)  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ 

 


