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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα, 22/12/2021
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ  
Δ Η Μ Ο Σ   Δ Ρ Α Μ Α Σ Αρ. Μελέτης 8/2021
ΑΥΤ. ΤΜΗΜΑ ΤΟΠ.ΟΙΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Βερμίου 2 και 1ης Ιουλίου

66133 Δράμα
Πληροφορίες: Μ. Καγκασίδου 
Τηλέφωνο: 2521350686  
Fax: 2521021251
e-mail: mkaga@dimosdramas.gr

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«Παραγωγή οπτικού διαφημιστικού υλικού»

CPV: 75125000-8 (Διοικητικές Υπηρεσίες σχετιζόμενες με θέματα τουρισμού).
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.720,00 € (συµπ. Φ.Π.Α. 24%)

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ

Η εν λόγω υπηρεσία αφορά στην παραγωγή οπτικού διαφημιστικού υλικού (σποτ) με σκοπό την 
προβολή του σε διάφορα ηλεκτρονικά και τηλεοπτικά μέσα επικοινωνίας για επικοινωνιακούς 
λόγους σύμφωνα με τα παρακάτω: 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Παραγωγή οπτικού 

διαφημιστικού υλικού 00.6431.02
Διαφημιστικό 

σποτ
Οπτική ανάλυση Full HD
Χρονική διάρκεια 2 λεπτά

Η κατά την μελέτη προϋπολογισθείσα δαπάνη της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 
3.000,00 €, πλέον 720,00 € για Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικά 3.720,00 €.

                      

Ο Προϊστάμενος 
του Αυτοτελούς Τμήματος

Ευστράτιος Αρβανιτίδης
ΠΕ Γεωλόγων

mailto:mkaga@dimosdramas.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η εν λόγω υπηρεσία αφορά στην παραγωγή οπτικού διαφημιστικού υλικού (σποτ) με σκοπό 
την προβολή του σε διάφορα ηλεκτρονικά και τηλεοπτικά μέσα επικοινωνίας για επικοινωνιακούς 
λόγους.

Αναλυτικότερα:

Αναγνωρίζοντας την σημασία δημιουργικών project στην ενίσχυση της εξωστρέφειας της 
περιοχής μας συμπεραίνουμε πως ένας στρατηγικός επικοινωνιακός σχεδιασμός αποτελεί 
ακρογωνιαίο λίθο για την ανάδειξη μιας περιοχής. Στο πλαίσιο αυτό η προβολή της περιοχής μας 
μέσω του τηλεοπτικού, ραδιοφωνικού, εντύπου και ηλεκτρονικού τύπου αποτελεί μια 
μεσοπρόθεσμη στόχευση της οποίας τα άμεσα αποτελέσματα είναι το τελικό ζητούμενο. Μέσα από 
το συγκεκριμένο σποτ συγκεντρώνουμε τα πιο σημαντικά στοιχεία που αποτελούν σημαντικά 
τουριστικά προϊόντα δίνοντας στίγμα της περιοχής προκαλώντας το ενδιαφέρον του επισκέπτη να 
την επισκεφθεί.

Στόχος του διαφημιστικού σποτ είναι η προβολή της Δράμας μέσα από ένα οπτικό ταξίδι 
στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ευρύτερης περιοχής που αποτελούν πόλο έλξης 
επισκεπτών τα τελευταία χρόνια αναδεικνύοντας την Δράμα σε τουριστικό προορισμό και τις 4 
εποχές του χρόνου.

Το σύνολο ενεργειών της υπηρεσίας περιλαμβάνει την παραγωγή οπτικού διαφημιστικού 
υλικού (σποτ) στο οποίο θα προβάλλονται στοιχεία από το φυσικό περιβάλλον της περιοχής μας σε 
συνδυασμό με παράθεση πληροφοριών τουριστικού και πολιτιστικού περιεχομένου και τα οποία θα 
αποδίδονται και θα επικοινωνούνται με έναν ιδιαίτερα ευρηματικό τρόπο προς τον θεατή.  

Η χρήση του υλικού αυτού θα αφορά  την προβολή του σε διάφορα ηλεκτρονικά και 
τηλεοπτικά μέσα καθώς και τα social sites για επικοινωνιακούς λόγους (τουριστικούς, 
επιχειρηματικούς), σε συμμετοχή σε συνέδρια, εκθέσεις φόρουμ κλπ. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΠΟΤ

ΥΛΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ 
Σήμα video  : PAL 
Ελάχιστη ανάλυση : 720 Χ 576 
Ιδανικά : 1080p 
Σήμα ήχου : stereo 
Διάρκεια σποτ : 2 λεπτά 

Για την παραγωγή του ανωτέρω σποτ θα απαιτηθούν : 
• Βιντεοσκόπηση και λήψη εικόνων των σημείων αναφοράς που χαρακτηρίζουν τον Δήμο 

Δράμας, π.χ. τα σημαντικότερα μνημεία, δημόσια κτήρια, δημόσια έργα, πλατείες, ιστορικά 
σπίτια κ.λ.π., εκτιμώμενη χρονική διάρκεια για την εργασία αυτή 32 ώρες. 

• Βιντεοσκόπηση με χρήση drone, για την οποία χρειάζεται χρόνος 16 ώρες (πλάνα ημέρας 
και νύχτας).

• Έρευνα σε αρχειακό υλικό που βρίσκεται στη διάθεση του παραγωγού για εξεύρεση πλάνων 
και εικόνων από σημαντικές εκδηλώσεις σε παλαιότερο χρόνο π.χ. Ονειρούπολη, 
εκτιμώμενη χρονική διάρκεια εργασίας 16 ώρες.  
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• Επεξεργασία των ληφθέντων πλάνων και εικόνων, εκτιμώμενη χρονική διάρκεια εργασίας 
10 ώρες. 

• Δημιουργία σεναρίου, 4 ώρες εργασίας. 
• Επεξεργασία εικόνων και βίντεο, 8 ώρες εργασίας.
• Προσθήκη ήχου στις εικόνες και στο βίντεο, 2 ώρες εργασίας. 
• Δημιουργία και Προσθήκη γραφικών στις εικόνες και στο βίντεο, 3 ώρες εργασίας.

Δράμα,  22-12-2021

Ο Προϊστάμενος 
του Αυτοτελούς Τμήματος

Ευστράτιος Αρβανιτίδης
ΠΕ Γεωλόγων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β  
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/
Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ

1
Παραγωγή οπτικού 

διαφημιστικού υλικού τεμάχιο 1 3.000,00€ 3.000,00€
ΣΥΝΟΛΟ 3.000,00€

   ΦΠΑ 24% 720,00€

   
ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΕΛΙΚΟ 3.720,00€

Δράμα, 22/12/2021

Ο Προϊστάμενος 
του Αυτοτελούς Τμήματος

Ευστράτιος Αρβανιτίδης
ΠΕ Γεωλόγων
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