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Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε.
της 1ης Δεκεμβρίου 2020

Στην Αθήνα σήμερα, 1 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, συνήλθε, κατά
τα προβλεπόμενα στις από 11 Μαρτίου 2020 (Α’ 55) και 14 Μαρτίου 2020 (Α’ 64)
Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, τις, σε
εφαρμογή αυτών, εγκυκλίους και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ, σε
συνεδρίαση, διά τηλεδιάσκεψης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε.Δ.Ε., ύστερα από
πρόσκληση του Προέδρου της, κ. Δημητρίου Παπαστεργίου, Δημάρχου Τρικκαίων και
υπό την προεδρία του.

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν οι  Δήμαρχοι:  Αναστασιάδης Φίλιππος Παγγαίου,
Αποστολόπουλος Ηλίας Παπάγου-Χολαργού, Ερωτόκριτος Μιχαήλ Ηρωικής Νήσου
Κάσου,  Ιωακειμίδης  Γεώργιος  Νίκαιας-Αγ.  Ιωάννη  Ρέντη,  Κακαλή  Μαρία  Αγίου
Ευστρατίου, Καλογιάννης Απόστολος Λαρισσαίων, Κάρναβος Δημήτριος Καλλιθέας,
Κουκάς Κωνσταντίνος Μυκόνου, Κουκοδήμος Κωνσταντίνος Κατερίνης,  Κυρίζογλου
Λάζαρος  Αμπελοκήπων-Μενεμένης,  Κωνσταντέλλος  Γρηγόριος  Βάρης-Βούλας-
Βουλιαγμένης,  Λυμπέρης  Ιωάννης  Ήλιδας,  Μελετίου  Νικόλαος  Ασπροπύργου,
Παπαναστασίου  Γιώργος  Αγρινίου,  Τσιρογιάννης  Χρήστος  Αρταίων,  Υδραίου
Μερώπη-Σπυριδούλα  Κεντρικής  Κέρκυρας  και  Διαποντίων  Νήσων,  Χρυσάφης
Αλέξανδρος  Σερρών  και  οι  Δημοτικοί  Σύμβουλοι:  Δημαρχόπουλος  Χαράλαμπος
Ξάνθης, Καφαντάρης Δημήτριος Πύλου-Νέστορος, Μαυραγάνης Αλέξιος Βριλλησίων,
Μουράτογλου  Ιωάννης  Έδεσσας,  Μπαρμπάκος  Ευάγγελος  Καλλιθέας,  Μπίρμπας
Δημήτριος  Αιγάλεω,  Τεντόμας  Χρήστος  Αθηναίων,  Τσιάμης  Ιωάννης  Ορχομενού,
Τσιαντής Δημήτριος Λίμνης Πλαστήρα, Τσιμπανάκος Δημήτριος Βόλου.

Απόντες οι Δήμαρχοι: Μαλούτας Λάζαρος Κοζάνης, Μπακογιάννης Κώστας Αθηναίων
και ο Δημοτικός Σύμβουλος Δομοκού Τζιαχρήστας Δημήτριος.

Στη συνεδρίαση, επίσης, παρευρίσκονται ο κ. Π. Ζυγούρης, Νομικός Σύμβουλος της
ΚΕΔΕ και η κα Θ. Αλεξίου, Δικηγόρος της ΚΕΔΕ.

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία του Σώματος και γενομένης συζητήσεως, πάρθηκε η
παρακάτω απόφαση:
........................................................................................................................................

Απόφαση 671η

ΘΕΜΑ: Έγκριση σκοπιμότητας για τη διεξαγωγή ενημερωτικής εκστρατείας από την
ΚΕΔΕ, για την προβολή του κοινωνικού έργου των Δήμων της Ελλάδος, με
στόχο την αντιμετώπιση της πανδημίας.

airetos.gr
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Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
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α. των άρθρων 66, 67 & 68 του Ν. 4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης
και εποπτείας – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄143)

β. των παρ. 21, 22, 23 του άρθρου 10 του Ν. 4337/15 (Α΄129)
γ. του Π.Δ. 75/2011 (Α΄ 182)
δ. του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄145) όπως

ισχύει (ΥΠΟΙΚ 2/100018/0026/30-12-2016) και του Β.Δ. 17/5-15/6/1959 «Περί
οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων» (Α΄114)

ε. του νόμου 4412/2016 (Α΄147)

2. Την εισήγηση του Γενικού Διευθυντή της ΚΕΔΕ, κ. Ι. Καραγιάννη, σχετικά με τη
διεξαγωγή  ενημερωτικής  εκστρατείας  από  την  ΚΕΔΕ,  για  την  προβολή  του
κοινωνικού  έργου  των  Δήμων  της  Ελλάδος,  με  στόχο  την  αντιμετώπιση  της
πανδημίας και συγκεκριμένα:

Από την έναρξη της πανδημίας του covid-19 την άνοιξη του 2020, οι Δήμοι όλης
της Ελλάδος βρίσκονται στην «πρώτη γραμμή» της εθνικής προσπάθειας για να
αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της μεγαλύτερης υγειονομικής κρίσης που γνώρισε
τις τελευταίες δεκαετίες η χώρα. 

Η  Κ.Ε.Δ.Ε.  δημιούργησε  μια  ισχυρή  Συμμαχία  Ευθύνης  κι  Αλληλεγγύης  και
ενίσχυσε   το  έργο  των  κοινωνικών  υπηρεσιών  των  Δήμων,  που  σήκωσαν  κι
εξακολουθούν  να  σηκώνουν  μεγάλο  βάρος  από  την  ανάγκη  να  στηρίξουμε
δεκάδες χιλιάδες πολίτες σε όλη τη χώρα, που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες
πληθυσμού.

Ο ρόλος των Δήμων στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής των τοπικών μας
κοινωνιών και την επιτυχή αντιμετώπιση των συνεπειών της υγειονομικής κρίσης,
είναι καθοριστικός κι έχει ήδη αναγνωριστεί από την πολιτική ηγεσία της χώρας,
σε υπερκομματικό επίπεδο. 

Διοργάνωση εκστρατείας ενημέρωσης της κοινής γνώμης 

Με βάση τα παραπάνω, η  Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος αναλαμβάνει  την
πρωτοβουλία,  ως  θεσμικός  εκπρόσωπος  του  Α’  Βαθμού  Αυτοδιοίκησης,  να
υλοποιήσει εκστρατεία ενημέρωσης και προβάλλει στην ευρύτερη κοινή γνώμη,
μέσα από το κοινωνικό έργο και τις πρωτοβουλίες που έχουν αναπτύξει όλοι οι
Δήμοι της χώρας, τη σημαντική κοινωνική κι ανθρωπιστική συνεισφορά τους. 

Ήδη  το  προηγούμενο  διάστημα  ο  Πρόεδρος  της  ΚΕΔΕ  Δ.  Παπαστεργίου
απέστειλε  σε  όλους τους Δημάρχους της χώρας προσωπική επιστολή,  με  την
οποία τους ζητά να αποστείλουν οπτικοακουστικό υλικό που διαθέτουν για την
προβολή των δραστηριοτήτων τους, το οποίο θα αξιοποιηθεί για το σκοπό αυτό.
Ο αριθμός των Δήμων που ανταποκρίθηκαν μέχρι σήμερα είναι σημαντικός. 

Επικοινωνιακός Στόχος 

Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο την εικόνα των Δήμων όλης
της χώρας και να αναδείξουμε μέσα από την προβολή επιλεγμένων καθημερινών
δράσεων, την τεράστια προσπάθεια που έχει  γίνει  το διάστημα των τελευταίων
μηνών, ώστε κανένας πολίτης να μην αισθάνεται μόνος στην κρίση. 
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Τα κοινά της επικοινωνίας

Η  ενέργεια  μας  στοχεύει  το  ευρύ  κοινό,  όλης  της  χώρας,  το  οποίο  έρχεται
καθημερινά σε επαφή με το έργο και τις δράσεις των Δήμων μας.
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Η στρατηγική των Μέσων, το Χρονοδιάγραμμα, τα υλικά επικοινωνίας  

Αξιοποιούμε τα κατάλληλα μέσα και δημιουργούμε το απαραίτητο επικοινωνιακό
υλικό,   τα  οποία  μας  εξασφαλίζουν  την  πρόσβασή  μας  σε  μεγάλες  ομάδες
πληθυσμού, για ικανό χρονικό διάστημα, με χαμηλό κόστος.

Στο πλαίσιο αυτό εισηγούμαστε: 

 Την  αγορά  χώρου  (  σε  μορφή  banner)  σε  60  τουλάχιστον  επιλεγμένα
ηλεκτρονικά  μέσα  ενημέρωσης  -web sites (  σε  Αθήνα  και  Περιφέρεια  ),  με
στόχο τουλάχιστον 6.000.000 impresions στο διάστημα του χρόνου ανάπτυξης
της εκστρατείας.

 Το  δημιουργικό  σχεδιασμό  του  banner,  που  θα  χρησιμοποιηθεί  στα
ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης.

 Την  παραγωγή  video διάρκειας  ως  πενήντα  δευτερόλεπτα  (50’’),  που  θα
αναρτηθεί  στην  ιστοσελίδα  της  ΚΕΔΕ  και  στο  οποίο  θα  κατευθύνονται  τα
κτυπήματα στο banner που θα έχει αναρτηθεί στα sites.

 Την  αξιοποίηση  των  social media για  την  προβολή  του  video που  θα
δημιουργήσουμε, θέτοντας ως στόχο έναν αριθμό από 140.000- 250.000 video
views στο διάστημα της επικοινωνίας μας. 

Χρονοδιάγραμμα 

Ως χρόνο επικοινωνίας προτείνουμε το διάστημα από 5-20 Δεκεμβρίου 2020.

Το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα

 Η αντιμετώπιση της πανδημίας βρίσκεται σε εξέλιξη. 

 Οι  Δήμοι  αναπτύσσουν  εντονότερες  κοινωνικές  δράσεις  και  πρωτοβουλίες,
ενόψει των εορτών.

 Η κοινή γνώμη παρακολουθεί με μεγαλύτερη ένταση την ειδησεογραφία μέσω
των sites και γίνεται εκτενής χρήση των social media.

Εκτιμώμενη δαπάνη

Για την  υλοποίηση των παραπάνω ενεργειών  και  την  επίτευξη των ποιοτικών
στόχων που τίθενται θα  απαιτηθούν: 

 Έως  42.000  ευρώ  για  την  αγορά  χώρου  σε  επιλεγμένα  web sites,  για  το
διάστημα της επικοινωνίας.

 Έως 10.000  ευρώ,  για  την  προώθηση της  προβολής  του  video στα  social
media.

 Έως  2.900  ευρώ  για  την  παραγωγή  του  τηλεοπτικού  σποτ  και  του
διαφημιστικού banner.
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 Έως 2.000 ευρώ για  την σύναψη συμφωνίας  συνεργασίας  με  εξειδικευμένο
media shop , που θα αναλάβει την υποστήριξη των αρμόδιων υπηρεσιών της
ΚΕΔΕ στην κατάρτιση της λίστας των μέσων που θα επιλεχθούν με βάση τους
ποιοτικούς  στόχους  που  τίθενται  (media plan),  στην  υπογραφή  των
συμβάσεων  με  κάθε  Μέσο  ξεχωριστά,  καθώς  και  την  παρακολούθηση  της
υλοποίησης της εκστρατείας και την κατάθεση report με το τέλος της ενέργειας. 

Όλα τα κόστη έχουν υπολογιστεί σε τελικές τιμές και δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
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Κατόπιν των ανωτέρω και ύστερα από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει ομόφωνα

Τη διεξαγωγή ενημερωτικής εκστρατείας από την ΚΕΔΕ, για την προβολή του
κοινωνικού έργου των Δήμων της Ελλάδος, με στόχο την αντιμετώπιση της πανδημίας
και εγκρίνει δαπάνη πενήντα έξι χιλιάδες εννιακόσια (56.900,00 €) ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

..………………………………………………………………………………………….………

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Γενικός Γραμματέας της Κ.Ε.Δ.Ε.

Δημήτριος Καφαντάρης
Δημοτικός Σύμβουλος Πύλου-Νέστορος

Ο Γενικός Διευθυντής της Κ.Ε.Δ.Ε.

Ιωάννης Καραγιάννης
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