
1 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 
Δ Η Μ Ο Σ   Δ Ρ Α Μ Α Σ 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Οργάνωσης 
Ταχ. Δ/νση: Βερμίου 2 & 1

ης
 Ιουλίου 

  66133 Δράμα 
Πληροφορίες:  Μ. Δρόσου 
Τηλέφωνο: 2521350667 
Fax:  2521021338 
e-mail: mdros@dimosdramas.gr   
Ηλ. δ/νση:    www.dimos-dramas.gr  

 

Αποστολή μέσω ΕΣΗΔΗΣ 
 

Δράμα  09/11/2018  
Αρ. Πρωτ. 33936 
 
 
Προς:  
1. DOTSOFT A.E. 
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ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις σε ερωτήματα σχετικά με το διαγωνισμό για το έργο με τίτλο: 
«ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ,  ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ». 
 
Σχετ. : το από 06-11-2018 (αρ. πρωτ. 33569/07-11-2018 Δήμου Δράμας) έγγραφο της 
εταιρείας DOTSOFT Α.Ε. 
 
Στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 31205/19-10-2018 διακήρυξης διαγωνισμού για το έργο με τίτλο 
«ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ,  ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» και σε 
συνέχεια του παραπάνω σχετικού διευκρινίζονται τα εξής: 
 

ΦΑΣΗ Β:    

Διοργάνωση μιας (1) εναρκτήριας 
ημερίδας 

  

Παραδοτέα: Ερώτηση: Απάντηση: 

250 αφίσες διαστάσεων 35x50, 
ποιότητα χαρτιού illustration 130gr, 
εκτύπωση 4χρωμία 

Παρακαλούμε να 
διευκρινιστεί αν το 
δημιουργικό θα δοθεί ή 
αν είμαστε υπόχρεοι 
δημιουργίας μακέτας. 

Ο Ανάδοχος θα είναι 
υπόχρεος για το 
δημιουργικό και την 
δημιουργία μακέτας, 
χρησιμοποιώντας και 
δημιουργικό υλικό που 
θα του παρέχει η 
Αναθέτουσα Αρχή και 
αφορά προϊόν της 
προηγούμενης 
προγραμματικής 
περιόδου. Σε κάθε 
περίπτωση το τελικό 
προϊόν θα 
οριστικοποιείται σε 
συνεννόηση με την 
Αναθέτουσα Αρχή. 

250 αφίσες διαστάσεων 35x50, 
ποιότητα χαρτιού illustration 130gr, 
εκτύπωση 4χρωμία 

250 προσκλήσεις, διαστάσεων Α5, 2 
όψεων, ποιότητα χαρτιού velvet 
350gr,εκτύπωση 4χρωμία 

150 προγράμματα, διαστάσεων Α4, 
2 όψεων, ποιότητα χαρτιού 
illustration 170gr, εκτύπωση 
4χρωμία 

150 φάκελοι, διαστάσεων Α4, 
ποιότητα χαρτιού velvet 300gr, mat 
πλαστικοποίηση με 
λογότυπο, εκτύπωση1χρώμα 

Δημιουργία δύο (2) roll up banner 

μπλοκ διαστάσεων A4,25σελ, 
γραφής 90gr, εκτύπωση4χρωμία, 
βιβλιοδεσία κολλητά 

Παρακαλούμε να 
διευκρινιστεί η ποσότητα 
παραγωγής. 

Αποτελούν περιεχόμενο 
των 150 φακέλων της 
εκδήλωσης. Συνεπώς θα 
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στυλό με λογότυπο, εκτύπωση 
1χρώμα 

είναι 150 μπλοκ και 150 
στυλό. 

   

Οργάνωση μιας (1) εκδήλωσης – 
γιορτής για τα παιδιά 

  

Παραδοτέα: Ερώτηση: Απάντηση: 

Έπαινος συμμετοχής (διαστάσεων 
Α4, ποιότητας χαρτιού velvet 
300gr,4χρωμία 

Παρακαλούμε να 
διευκρινιστεί πόσα άτομα 
παιδιά προβλέπονται 
ώστε να υπολογιστεί και 
το κόστος παραγωγής. 

Οι έπαινοι συμμετοχής 
θα είναι τουλάχιστον 
100 υπολογίζοντας 10 
ομάδες των 10 παιδιών 
που θα συμμετέχουν 
στο κυνήγι του 
Θησαυρού. 

Διανομή φυλλαδίων και 
διαφημιστικού υλικού 

Παρακαλούμε να 
διευκρινιστεί αν τα 
φυλλάδια θα έχουν ήδη 
τυπωθεί σε προηγούμενη 
φάση ή πρόκειται για 
ξεχωριστά φυλλάδια; Το 
διαφημιστικό υλικό το 
οποίο αναφέρεται στη 
διακήρυξη είναι τα 
φυλλάδια ή κάποιο 
διαφορετικό υλικό 
προώθησης; 

Αφορούν μέρος αυτών 
που καταγράφονται 
στην παράγραφο 
«Παραγωγή έντυπου 
ενημερωτικού και 
διαφημιστικού υλικού» 

   

Οργάνωση διαγωνισμού 
οικολογικού σχολείου 

  

Παραδοτέα: Ερώτηση: Απάντηση: 

Διαμόρφωση χώρου που θα 
διεξαχθεί η 
εκδήλωση (καρέκλες, διακόσμηση, 
roll up banner, μουσαμάδες, 
μπαλόνια κλπ) κατόπιν 
συνεννόησης με την Αναθέτουσα 
Αρχή. 

Παρακαλούμε να 
διευκρινιστεί ο χώρος 
διεξαγωγής του 
διαγωνισμού. Θα 
πραγματοποιηθεί σε 
κάποιο σχολείο; 

Δεν θα υπάρξει χώρος 
διεξαγωγής 
διαγωνισμού αλλά 
κατάλληλα 
διαμορφωμένος για την 
εκδήλωση βράβευσης 
των συμμετεχόντων. 
Προτεινόμενος χώρος η 
αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων Δήμου 
Δράμας.   

Έπαινος συμμετοχής σε κάθε 
σχολείο (διαστάσεων Α4, ποιότητας 
χαρτιού velvet300gr, 4χρωμία) 

Πόσα σχολεία θα 
συμμετάσχουν στη 
διαδικασία ώστε να 
υπολογιστεί και η 
ποσότητα παραγωγής των 
επαίνων. 

Ο αριθμός των 
συμμετεχόντων 
σχολείων στο 
διαγωνισμό του 
«οικολογικού σχολείου» 
δεν μπορεί να είναι 
γνωστός εκ των 
προτέρων. Αλλά 
λαμβάνοντας υπόψη 
των αριθμό των 
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σχολείων της Δράμας σε 
Α΄βάθμια και Β΄βάθμια 
εκπαίδευση η ποσότητα 
παραγωγής των 
επαίνων θα είναι 
κατ΄ελάχιστον 65 
τεμάχια. 

   

ΦΑΣΗ Γ:   

Οργάνωση μιας (1) εκδήλωσης για 
την πρόληψη παραγωγής 
απορριμμάτων-τροφίμων  

  

Παραδοτέα: Ερώτηση: Απάντηση: 

Διαμόρφωση χώρου που θα 
διεξαχθεί η 
εκδήλωση (καρέκλες, διακόσμηση, 
roll up banner, μουσαμάδες, 
μπαλόνια κλπ) κατόπιν 
συνεννόησης με την Αναθέτουσα 
Αρχή. 

Παρακαλούμε να 
διευκρινιστεί ο χώρος 
διεξαγωγής της 
εκδήλωσης. 

Όπως αναφέρεται στην 
σχετική παράγραφο ο 
χώρος θα είναι 
υπαίθριος, σε κεντρικό 
σημείο της πόλης και θα 
οριστεί κατόπιν 
συνεννόησης με την 
Αναθέτουσα Αρχή. 
Ενδεικτικά μπορεί να 
είναι η Πλατεία 
Ελευθερίας, τα γρασίδια 
της Αγίας Βαρβάρας, ο 
δημοτικός κήπος κλπ 

Παραγωγή 250 αφισών διαστάσεων 
35x50, ποιότητα χαρτιού illustration 
130gr, εκτύπωση 4χρωμία 

Παρακαλούμε να 
διευκρινιστεί αν το 
δημιουργικό θα δοθεί ή 
αν είμαστε υπόχρεοι 
δημιουργίας μακέτας. 

Ο Ανάδοχος θα είναι 
υπόχρεος για το 
δημιουργικό και την 
δημιουργία μακέτας, 
χρησιμοποιώντας 
ταυτόχρονα και 
δημιουργικό υλικό που 
θα του παρέχει η 
Αναθέτουσα Αρχή και 
αφορά προϊόν της 
προηγούμενης 
προγραμματικής 
περιόδου. Σε κάθε 
περίπτωση το τελικό 
προϊόν θα 
οριστικοποιείται σε 
συνεννόηση με την 
Αναθέτουσα Αρχή. 

   

Οργάνωση ενός Bazaar παιχνιδιών 
και βιβλίων 

  

Παραδοτέα: Ερώτηση: Απάντηση: 

Διαμόρφωση χώρου που θα 
διεξαχθεί η 

Παρακαλούμε να 
διευκρινιστεί ο χώρος 

Προτεινόμενος 
εσωτερικός χώρος το 
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εκδήλωση (καρέκλες, διακόσμηση, 
roll up banner, μουσαμάδες, 
μπαλόνια κλπ) κατόπιν 
συνεννόησης με την Αναθέτουσα 
Αρχή. 

διεξαγωγής της 
εκδήλωσης. 

φουαγιέ της αίθουσας 
πολλαπλών χρήσεων 
Δήμου Δράμας ή 
εξωτερικός χώρος, ο 
προαύλιος χώρος του 
Δημαρχείου. 

   

Παραγωγή έντυπου ενημερωτικού 
και διαφημιστικού υλικού  

  

Παραδοτέα: Ερώτηση: Απάντηση: 

Δημιουργία 1.000 τεμ. 12σελιδου 
ενημερωτικού φυλλαδίου, 
διαστάσεων 17x24cm, 
ποιότητα χαρτιού illustration 150gr, 
4χρωμία, με βιβλιοδεσία καρφίτσα 
όπου θα περιέχονται προτάσεις-
συνταγές του αναγνωρισμένου 
τηλεοπτικά σεφ για την πρόληψη 
απορριμμάτων τροφών στην 
κουζίνα και οδηγίες – συμβουλές 
προς την 
κατεύθυνση αυτή Παρακαλούμε να 

διευκρινιστεί αν το 
δημιουργικό θα δοθεί ή 
αν είμαστε υπόχρεοι 
δημιουργίας μακέτας. 

Ο Ανάδοχος θα είναι 
υπόχρεος για το 
δημιουργικό και την 
δημιουργία μακέτας 
χρησιμοποιώντας 
ταυτόχρονα και 
δημιουργικό υλικό που 
θα του παρέχει η 
Αναθέτουσα Αρχή και 
αφορά προϊόν της 
προηγούμενης 
προγραμματικής 
περιόδου. Σε κάθε 
περίπτωση το τελικό 
προϊόν θα 
οριστικοποιείται σε 
συνεννόηση με την 
Αναθέτουσα Αρχή. 

Δημιουργία 1.000 τεμ. φυλλαδίου 
δραστηριοτήτων 12σελιδου, 
διαστάσεων 17x24cm, ποιότητα 
χαρτιού illustration 150gr, 
εκτύπωση 4χρωμία, δέσιμο 
καρφίτσα όπου θα 
περιέχονται παιχνίδια για παιδιά 
(σταυρόλεξο, κρυπτόλεξο κλπ) 
ανάλογου θεματικού 
περιεχομένου τουέργου. 

Δημιουργία 10.000τεμ, 
ενημερωτικού φυλλαδίου τρίπτυχο 
αναπτύγματος Α4, 
ποιότητα χαρτιού illustration 150gr, 
4χρωμία 

Παραγωγή 10.000 πάνινων τσαντών 
από χοντρό-πυκνό-ανθεκτικό 
καμβά, διαστάσεων 
38x44x13cm, τύπωμα στην μία όψη, 
1χρωμία 

Στην πάνινη τσάντα θα 
τυπωθεί κάποιο λογότυπο 
που έχει ήδη 
δημιουργηθεί όπως 
αναφέρεται στη 
διακήρυξη σε 
προηγούμενο στάδιο του 
έργου; 

Ναι θα γίνει χρήση του 
υπάρχοντος λογότυπου 
και δημιουργικού. 

   

Σύνταξη ειδικής έκδοσης οδηγού   

Παραδοτέα: Ερώτηση: Απάντηση: 

σύνταξη-έκδοση και διανομή 
ειδικής 

Παρακαλούμε να 
προσδιοριστεί αν θα 

1 οδηγός, 4 σελίδες 
εξώφυλλου: 1 δισέλιδο 
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έκδοσης οδηγού πρόληψης 
απορριμμάτων – επιστημονικού 
κειμένου 
Συνολικά θα αναπαραχθούν 
τουλάχιστον 2.000 τεύχη, 
κατ΄ελάχιστον 80σελ. και 4 
εξώφυλλα, ποιότητα χαρτιού 
illustration, σώμα 150gr, 
βιβλιοδεσία κολλητό, 4χρωμία. 

δημιουργηθούν 4 
διαφορετικοί οδηγοί (4 
εξώφυλλα) ή αν θα 
δημιουργηθεί 1 με 4 
διαφορετικά εξώφυλλα. 

εμπροσθόφυλλο και 1 
δισέλιδο οπισθόφυλλο. 

   

Διοργάνωση μιας (1) τελικής - 
απολογιστικής ημερίδας 

  

Παραδοτέα: Ερώτηση: Απάντηση: 

250 αφίσες διαστάσεων 35x50, 
ποιότητα χαρτιού illustration 130gr, 
εκτύπωση 4χρωμία 

Παρακαλούμε να 
διευκρινιστεί αν το 
δημιουργικό θα δοθεί ή 
αν είμαστε υπόχρεοι 
δημιουργίας μακέτας. 

Ο Ανάδοχος θα είναι 
υπόχρεος για το 
δημιουργικό και την 
δημιουργία μακέτας, 
χρησιμοποιώντας 
ταυτόχρονα και 
δημιουργικό υλικό που 
θα του παρέχει η 
Αναθέτουσα Αρχή και 
αφορά προϊόν της 
προηγούμενης 
προγραμματικής 
περιόδου. Σε κάθε 
περίπτωση το τελικό 
προϊόν θα 
οριστικοποιείται σε 
συνεννόηση με την 
Αναθέτουσα Αρχή. 

250 προσκλήσεις, διαστάσεων Α5, 2 
όψεων, ποιότητα χαρτιού velvet 
350gr, εκτύπωση 4χρωμία 

150 προγράμματα, διαστάσεων Α4, 
2 όψεων, ποιότητα χαρτιού 
illustration 170gr, εκτύπωση 
4χρωμία 

150 φάκελοι, διαστάσεων Α4, 
ποιότητα χαρτιού velvet 300gr, mat 
πλαστικοποίηση με 
λογότυπο, εκτύπωση1χρώμα 

μπλοκδιαστάσεων A4,25σελ, 
γραφής 90gr ,εκτύπωση4χρωμία, 
βιβλιοδεσίακολλητά 

Παρακαλούμε να 
διευκρινιστεί η ποσότητα 
παραγωγής. 

Αποτελούν περιεχόμενο 
των 150 φακέλων της 
εκδήλωσης. Συνεπώς θα 
είναι 150 μπλοκ και 150 
στυλό. 

στυλό με λογότυπο, εκτύπωση 
1χρώμα 

 
Παραμένουμε στη διάθεσή σας  για κάθε άλλη πληροφορία ή διευκρίνιση.   
 
 

Ο Προϊστάμενος της 
Διεύθυνσης Προγραμματισμού, 

Οργάνωσης &Πληροφορικής 
 
 
 
 

Νικόλαος Ευαγγελίδης 
Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός  

με βαθμό Α΄ 
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