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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Το Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο, Δήμου Αριστοτέλη, λαμβάνοντας υπ όψιν την 

υπ΄ αριθμόν 23/20-04-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, ανακοινώνει 

ότι θα αναθέσει σε έναν σύμβουλο επιχειρήσεων, την ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Οργάνωση προβολή και διαφήμιση ανάδειξης της 

πολιτισμικής κληρονομιάς, πολιτιστικού τουρισμού, περιβαλλοντικών δράσεων, 

παγκόσμιου έτους Αριστοτέλη και  επιχειρησιακή στρατηγική του νομικού 

προσώπου»   

Και ειδικότερα ζητά: 

1.  Έναν Σύμβουλο Επιχειρήσεων Πτυχιούχο Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας 

ΠΕ ή ΤΕ, με ειδικότητα στο Μάρκετινγκ  

2.  Αντικείμενο 

1. Συμβουλευτική υποστήριξη σε προγράμματα του Κ.Π.Σ (ΕΣΠΑ, 

ΟΑΕΔ, κλπ) από Ευρωπαϊκή Ένωση 

2. Επίβλεψη και παρακολούθηση της υλοποίησης επιχορηγούμενων 

έργων 

3. Οργάνωση και διαχείριση της Μουσικής Σχολής και γενικότερα ότι 

σχετίζεται με την λειτουργία της που λαμβάνει χώρα απογευματινές 

και βραδινές ώρες 

4. Ετοιμασία φακέλου με προτάσεις δράσεων και εκδηλώσεων που θα 

υποστηρίξουν το έργο ‘’Παγκόσμιο έτος Αριστοτέλη 2016’’ 



5. Παρακολούθηση προγραμμάτων ένταξης των ΟΤΑ που αφορούν την 

χρηματοδότηση για την Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και 

εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς – 

στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακας υποδομή, 

προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών κ.τ.λ  

6. Έρευνα αγοράς και διευκόλυνση στη διεκπεραίωση των πολιτιστικών 

δρωμένων της περιοχής που θα προκύψουν  

7. Έρευνα / Καταγραφή πολιτιστικών, λαογραφικών και ιστορικών 

στοιχείων κληρονομιάς με στόχο τη διατήρηση και ανάδειξή τους. 

8. Προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και ανάδειξη της ιστορίας του 

τόπου και της τοπικής λαογραφίας μέσω πολιτιστικών εκδηλώσεων 

και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς 

σε συνεργασία με τους κατάλληλους τοπικούς φορείς  

9. Προβολή  του προγράμματος πολιτιστικών εκδηλώσεων Αριστοτέλεια 

2015 

10. Προβολή τοπικών προϊόντων σε συνεργασία με τους πολιτιστικούς 

φορείς της περιοχής 

11. Περιβαλλοντικά προγράμματα, κατάθεση προτάσεων και υλοποίηση 

τους 

12. Παρακολούθηση νομοθεσίας και ενημέρωση των αρμοδίων οργάνων  

13. Οργάνωση και λειτουργία της διαφήμισης του νομικού προσώπου 

14. On line marketing και σύγχρονες πρακτικές με ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα 

15. Διαχείριση ιστοσελίδας, portal επιχείρησης και δημιουργία social 

network 

16. Social media marketing και e-mail marketing 

17. Επιχειρησιακή στρατηγική: αξιολόγηση της εσωτερικής οργάνωσης 

του νομικού προσώπου και του περιβάλλοντος του, τον καθορισμό 

στόχων και τον σχεδιασμό δράσεων που θα οδηγήσουν στην επίτευξη 

των στόχων του 

18. Διοργάνωση σεμιναρίων για την κατάρτιση εποχικού προσωπικού 

 

Το ποσό της ανάθεσης ορίζεται έως 20.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και  

όλων των νόμιμων κρατήσεων.  



 

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις προσφορές τους και τα 

βιογραφικά τους σημειώματα, στα γραφεία της επιχείρησης Αγ. Νικολάου 2 στην 

Ιερισσό Χαλκιδικής. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 04-05-2015 έως 31-05-2015. 

 
Η Πρόεδρος του Αριστοτέλειου 

Πνευματικού Κέντρου 
 
 
 
 
 

Ελένη Παναγιωτοπούλου 
  


