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ΜΕΛΕΤΗ 7/2021 

 

Υλοποίηση μη πραγματοποιηθεισών δράσεων 
Επικοινωνίας/Διάδοσης (Πακέτο Εργασίας 2) και 
Διοργάνωσης Εκδηλώσεων (Πακέτο Εργασίας 5), 
του έργου με ακρωνύμιο “ CB Water Geopark”  

 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Σύντομη περιγραφή του έργου με ακρωνύμιο “CB Water Geopark” 

Ο Δήμος Δράμας, στο πλαίσιο Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 
«Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020» υλοποιεί έργο με τίτλο: “Creation of a cross-border 
Water Assets Geopark in Nestos Area” και ακρωνύμιο «CB Water Geopark». 

Για την υλοποίηση του Έργου, ο Δήμος Δράμας (LB), συνεργάζεται με το Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης (PB2),  και τους εταίρους από τη Βουλγαρία: τον Δήμο του 
Hadjidimovo (PB3), και τον οργανισμό Center for Sustainable Development of the 
Mountain (PB4). 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ1 (κωδικός 
2017EΠ23160026). 

Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V-A “Greece – 
Bulgaria 2014-2020” με βάση την υπ’ αριθμό Β2.6c.08/02.10.2017 σύμβαση 
χρηματοδότησης (Subsidy Contract) μεταξύ της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης 
Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής και του Δήμου Δράμας (με Κωδικό MIS 
5016074) και συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης) και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών (για την Ελλάδα μέσω του 
ΠΔΕ).  

Η δαπάνη για την παρούσα σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α.: 69.7341.001 του προϋπολογισμού 
του Δήμου Δράμας, με την ένδειξη «Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-
A "Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020" για το έργο "Creation of a cross-boarder Water Geopark 
in Nestos Area" και ακρωνύμιο "CB Water Geopark”-INTERREG GR-BG-1771-ΔΗΜΟΣ 
ΔΡΑΜΑΣ». 

Το πρόγραμμα αποκοπεί στην αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών 
της περιοχής, μέσω της ενίσχυσης και διατήρησης των φυσικών και γεωγραφικών 
χαρακτηριστικών σε στενή σχέση με την κληρονομιά, την αισθητική, τον πολιτισμό και την 
ευημερία των κατοίκων της. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, το έργο προτείνει τη 
δημιουργία ενός Γεωπάρκου στην περιοχή συνεργασίας. Στο Γεωπάρκο θα οριστούν και 
αναδειχθούν τουλάχιστον 4 Γεώτοποι. Οι Γεώτοποι θα είναι περιοχές με ειδικά γεωφυσικά 
χαρακτηριστικά, που συνδέονται με τα υδάτινα στοιχεία. Επιπλέον, το έργο προτείνει 
περιβαλλοντική εκπαίδευση και υπαίθριες δραστηριότητες στους Γεώτοπους, προκειμένου 
να προωθηθεί η αξία της διατήρησης και ανάπτυξης της φυσικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς στην περιοχή του έργου. Τέλος, μέσω δράσεων δημοσιότητας και διάδοσης, 
το Γεωπάρκο, οι Γεώτοποι και γενικά η έννοια του Γεωτουρισμού θα προωθηθούν στις 
τοπικές τουριστικές αγορές. 



 

Η καινοτομία αυτού του Έργου είναι ότι όχι μόνο διακρίνει τον ρόλο των υδάτινων πόρων 
και τη σύνδεσή τους με τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής του έργου, 
αλλά: 

 καταγράφει συστηματικά την ιστορία, τον πολιτισμό, τη μυθολογία και την 
ανθρώπινη παρουσία σε σχέση με τα υδατικά στοιχεία, 

 καθορίζει, χαρτογραφεί και περιγράφει έναν ευρύτερο γεωγραφικό χώρο 
(Γεωπάρκο) και εξαιρετικά ενδιαφέροντα ύδατα (Γεώτοπους) σε πολλαπλά επίπεδα 
(γεωγραφικά, γεωφυσικά και βιοκλιματικά, σε επίπεδο πανίδας και χλωρίδας), 

 μελετά και ενισχύει την προσβασιμότητα και τις τουριστικές δυνατότητες 
επιλεγμένων Γεωτόπων. 

Το πρόγραμμα των εταίρων του προγράμματος διασφαλίζει τη συνεχή και εντατική 
συνεργασία των δύο πλευρών μέσω συντονιστικών και τεχνικών συναντήσεων και μέσω 
του κοινού σχεδιασμού και διεξαγωγής δραστηριοτήτων. Η προσέγγιση του έργου είναι να 
προωθήσει και να αξιοποιήσει τις κοινές ευκαιρίες και δυνατά σημεία του χώρου του έργου 
μέσω της συστηματικής συνεργασίας των χωρών του προγράμματος. 

Ο γενικός στόχος του έργου είναι ο εντοπισμός, η μελέτη, η περιγραφή, η διατήρηση και η 
προώθηση χώρων ειδικού ενδιαφέροντος που συνδέονται με τα υδατικά περιουσιακά 
στοιχεία της περιοχής παρέμβασης, για λόγους τουρισμού. Με άλλα λόγια, ο κύριος στόχος 
του έργου είναι η προώθηση, η ενίσχυση και η διατήρηση των φυσικών και γεωγραφικών 
χαρακτηριστικών της περιοχής στόχου σε στενή σχέση με την πολιτιστική κληρονομιά, τον 
πολιτισμό και την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη.  

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός Γεωπάρκου στην περιοχή συνεργασίας 
και ο ορισμός και η ανάδειξη τουλάχιστον 4 περιοχών με μοναδικά γεωφυσικά 
χαρακτηριστικά, τους Γεώτοπους. Οι Τα Γεωπάρκα και οι Γεώτοποι θα χαρτογραφηθούν και 
θα περιγραφούν σε διάφορα επίπεδα (γεωγραφικά, γεωφυσικά και βιοκλιματικά, σε 
επίπεδο πανίδας και χλωρίδας). Οι δυνατότητες προσβασιμότητας και τουρισμού των 
Γεωτόπων θα βελτιωθούν με την ενίσχυση των υφιστάμενων μονοπατιών και διαδρομών 
μέσω δράσεων επισήμανσης και σήμανσης. 

Το Γεωπάρκο και οι Γεώτοποι θα προωθηθούν μέσω δραστηριοτήτων επικοινωνίας και 
διάδοσης και μέσω της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και των υπαίθριων δραστηριοτήτων 
και θα μπορούν να ενσωματωθούν στις τοπικές τουριστικές αγορές. 

Έτσι, η φυσική και πολιτιστική κληρονομιά του χώρου συνεργασίας και ειδικότερα ο 
γεωγραφικός και γεωφυσικός χαρακτήρας της περιοχής θα διατηρηθούν, θα ενισχυθούν 
και θα αξιοποιηθούν για βιώσιμες τουριστικές προτάσεις. 

 

Αναμενόμενα Αποτελέσματα 

Τα αποτελέσματα του έργου είναι:  

 Η ολοκληρωμένη τεκμηρίωση σχετικά με τους φυσικούς υδάτινους πόρους της 
περιοχής παρέμβασης 

 Η δημιουργία ενός διασυνοριακού Γεωπάρκου Νερού και ο ορισμός, η περιγραφή, 
τουλάχιστον 4 φυσικών υδάτινων περιοχών, των Γεωτόπων 

 Η αποκατάσταση των Γεωτόπων και η προβολή τους στην τοπική κοινωνία και στην 
τουριστική αγορά 

 Η ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης στην περιοχή στόχο με την προώθηση μιας 
εναλλακτικής μορφής τουρισμού, του Γεωτουρισμού. 

 Η σύνδεση των φυσικών υδατικών πόρων της περιοχής με την περιβαλλοντική 
εκπαίδευση και η διατήρηση της φυσικής κληρονομιάς 



 

 Η βελτίωση της προσπελασιμότητας και των τουριστικών δυνατοτήτων των Γεωτόπων 
μέσω της βελτίωσης των υφιστάμενων μονοπατιών και διαδρομών και μέσω της 
σήμανσης, θα συμβάλει στην αποκατάσταση αυτών των φυσικών περιφερειών 
περιουσιακών στοιχείων 

 Η διεξαγωγή δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων 
των μαθημάτων οικολογικής συμπεριφοράς και προστασίας του περιβάλλοντος, και η 
δημιουργία πρακτικού οδηγού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, συμβάλλουν άμεσα στην 
προστασία των φυσικών πόρων της περιοχής 

 Επιπλέον, η προβολή των Γεωτόπων μέσω προώθησης και δράσεων διάδοσης θα 
αυξήσει τον αναμενόμενο αριθμό επισκεπτών όχι μόνο στους Γεώτοπους αλλά και σε 
άλλες περιοχές φυσικών και πολιτιστικών αγαθών στην περιοχή συνεργασίας. 

Πακέτα εργασίας και Παραδοτέα 

Με γνώμονα την επίτευξη των παραπάνω στόχων και αποτελεσμάτων, το έργο CB Water 
Geopark έχει αναλυθεί σε 5 Πακέτα Εργασίας, έκαστο εκ των οποίων περιλαμβάνει μία 
σειρά παραδοτέων, για την υλοποίηση των οποίων συνεργάζονται μεταξύ τους οι εταίροι 
του έργου. Tα Πακέτα Εργασίας είναι:  

Πακέτο Εργασίας 1: Διαχείριση έργου και συντονισμός 

Πακέτο Εργασίας 2: Επικοινωνία και Διάδοση 

Πακέτο Εργασίας 3: Ολοκληρωμένη χαρτογράφηση των υδάτινων πόρων – Ορισμός 
Γεωπάρκου και Γεωτόπων 

Πακέτο Εργασίας 4: Ανάπτυξη και ενοποίηση των Γεωτόπων  

Πακέτο Εργασίας 5: Διοργάνωση Εκδηλώσεων  

Παρακάτω αναλύονται ειδικά τα πακέτα εργασίας και τα παραδοτέα στην υλοποίηση των 
οποίων συμμετέχει o Δήμος Δράμας: 

Πακέτο Εργασίας 1: Διαχείριση έργου και συντονισμός 

Παραδοτέο 1.1.2: Διαχείριση του έργου 

Παραδοτέο 1.1.3: Οικονομική διαχείριση του έργου 

Παραδοτέο 1.1.4: Διοργάνωση Συναντήσεων 

Παραδοτέο 1.1.5: Έλεγχος 

Πακέτο Εργασίας 2: Επικοινωνία και Διάδοση 

Παραδοτέο 2.1.1: Ιστοσελίδα του έργου 

Παραδοτέο 2.1.2: Διοργάνωση της Εναρκτήριας Εκδήλωσης του έργου 

Παραδοτέο 2.1.3: Συμμετοχή στην Εκδήλωση Κλεισίματος του έργου στο Hadjidimovo 

Παραδοτέο 2.1.4: Κέντρο Πληροφόρησης και Υποδοχής του Γεωπάρκου στη Δράμα 

Παραδοτέο 2.1.5: Προώθηση του έργου στα τοπικά ΜΜΕ και τον τύπο 

Πακέτο Εργασίας 3: Ολοκληρωμένη χαρτογράφηση των υδάτινων πόρων – Ορισμός 
Γεωπάρκου και Γεωτόπων 

Παραδοτέο 3.1.1: Τεχνική – Συντονιστική Συνάντηση εργασίας στη Δράμα 

Παραδοτέο 3.1.2: Μελέτη περιγραφής και σημασίας των υδάτινων πόρων στη 
διασυνοριακή περιοχή 

Παραδοτέο 3.1.3: Αξιολόγηση της προσπελασιμότητας και της συνδεσιμότητας των 
πιθανών Γεωτόπων – Ελληνική περιοχή 

Παραδοτέο 3.1.4: Χαρτογράφηση και περιγραφή των Γεωτόπων – Ελληνική περιοχή 

Πακέτο Εργασίας 4: Ανάπτυξη και ενοποίηση των Γεωτόπων  



 

Παραδοτέο 4.1.1: Ενίσχυση των υφιστάμενων μονοπατιών, διαδρομών και διαδρομής των 
Γεωτόπων (Ελληνική περιοχή) 

Παραδοτέο 4.1.2: Στοιχεία αναψυχής απλών επισκεπτών και εξοπλισμός υπαίθριων 
δραστηριοτήτων για τους Γεώτοπους (Ελληνική Περιοχή) 

Παραδοτέο 4.1.3: Σήμανση του Γεωπάρκου και των Γεωτόπων (Ελληνική περιοχή) 

Πακέτο Εργασίας 5: Διοργάνωση Εκδηλώσεων 

Παραδοτέο 5.1.1: Συμμετοχή στην Τεχνική – Συντονιστική Συνάντηση εργασίας στο 
Hadjidimovo 

Παραδοτέο 5.1.2: Διοργάνωση Φεστιβάλ Νερού 

 
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η σύμβαση αφορά στις μη πραγματοποιηθείσες δράσεις του Πακέτου Εργασίας 2 και 5 
του Έργου: «Creation of a cross-border Water Assets Geopark in Nestos Area» με 
ακρωνύμιο «CB Water Geopark» («Δημιουργία ενός Διασυνοριακού Υδάτινου Γεωπάρκου 
στην Περιοχή του Νέστου»), με Επικεφαλής Εταίρο το Δήμο Δράμας. 

Συγκεκριμένα μετά την 429/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δράμας  
περί λύσης της 17790/28.06.2021 σύμβασης με τίτλο «Υλοποίηση των δράσεων 
Επικοινωνίας και Διάδοσης (Πακέτο Εργασίας 2 – WP2 Communication & Dissemination) 
και Διοργάνωσης Εκδηλώσεων (Πακέτο Εργασίας 5 – WP5 Organization of events), δεν 
πραγματοποιήθηκαν τα παραδοτέα: 

 Παραδοτέο 2.1.5 Προώθηση του έργου στα τοπικά ΜΜΕ και τον τύπο, του Πακέτου 
Εργασίας 2. 

 Παραδοτέο 5.1.2 Διοργάνωση Φεστιβάλ Νερού, του Πακέτου Εργασίας 5. 

Σκοπός της Σύμβασης είναι η υποστήριξη του Δήμου Δράμας για την εκπόνηση των 
ανωτέρω δράσεων που εμπίπτουν στην νομοθεσία περί διαφημιστικής προβολής του 
δημοσίου ΠΔ 261/97 και οι υπηρεσίες ανατίθενται σε αναδόχους διαφημιστικών 
υπηρεσιών κατέχοντες πιστοποιητικού συμμόρφωσης από διαπιστευμένους προς τούτο 
Φορείς Πιστοποίησης του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα (ΕΛΟΤ 1435 «Υπηρεσίες 
επικοινωνίας»). Η ανάθεση θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.  

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η προς ανάθεση υπηρεσία αφορά στην υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής για την 
υλοποίηση των δράσεων Πακέτων Εργασίας: ΠΕ 2 – Επικοινωνία και Διάδοση & ΠE 5 – 
Διοργάνωση Εκδηλώσεων. 

Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτών ανά Πακέτο 
Εργασίας και Παραδοτέο είναι: 

ΠΕ 2 – Επικοινωνία και Διάδοση 

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει στην υλοποίηση του παραδοτέου: 

 

Παραδοτέο 2.1.5 Προώθηση του έργου στα τοπικά ΜΜΕ και τον τύπο 

 

Υλοποίηση καμπάνιας ενημέρωσης σε ΜΜΕ στην Ελλάδα, συμπεριλαμβάνοντας την 
παραγωγή και δημοσίευση 2 ραδιοφωνικών σποτ, 2  τηλεοπτικών σποτ και 2 δημοσιεύσεων 
στα τοπικά ΜΜΕ. Ειδικότερα: 



 

 Κατάρτιση λίστας ΜΜΕ γενικού και θεματικού ενδιαφέροντος (περιβάλλον, υδάτινοι 
πόροι, εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ευρωπαϊκή συνεργασία, ΟΤΑ κ.λπ.) σε 
περιφερειακή (Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης) εμβέλεια. 

 Παραγωγή 2 διαφορετικών ραδιοφωνικών σποτ τουλάχιστον 45’’ το καθένα. 
Αναπαραγωγή τους σε  ένα (1) τοπικό και ένα (1) περιφερειακό ραδιόφωνα 
τουλάχιστον 70 φορές το καθένα σε δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους. 

 Παραγωγή 2 διαφορετικών τηλεοπτικών σποτ τουλάχιστον 30’’ το καθένα. 
Αναπαραγωγή τους σε  ένα (1) τοπικό και ένα (1) περιφερειακό τηλεοπτικό κανάλι 
τουλάχιστον 20 φορές το καθένα σε δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους. 

 Σύνταξη και γραφιστική επιμέλεια δύο (2) δίστηλων άρθρων 280-350 λέξεων 
(συνοδευόμενων από σχετικό φωτογραφικό υλικό), καθώς και δημοσίευσή τους στον 
τοπικό εβδομαδιαίο τύπο σε δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους το καθένα. 

 

Παραδοτέα: Λίστα ΜΜΕ γενικού και θεματικού ενδιαφέροντος σε περιφερειακή εμβέλεια, 
Ραδιοφωνικά σποτ σε μορφή mp3 (ή παρόμοια), Τηλεοπτικά σποτ σε μορφή mp4 (ή 
παρόμοια), Ηχητικά και Τηλεοπτικά Ντοκουμέντα (ή εναλλακτικά βεβαιώσεις των 
ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών παρόχων), αντίγραφα καταχωρήσεων στον τύπο. 

 

Χρονοδιάγραμμα για το ΠΕ 2 – Επικοινωνία και Διάδοση 

Κωδ. Παραδοτέου Περιγραφή Παραδοτέου 
Ημερομηνία 
Παράδοσης 

ΠΕ 2 – Επικοινωνία και Διάδοση 

Παραδοτέο 2.1.5 
Προώθηση του έργου στα 
τοπικά ΜΜΕ και τον τύπο 

Από την υπογραφή της Σύμβασης 
έως τις 10/06/2022 

 

ΠE 5 – Διοργάνωση Εκδηλώσεων 

Το παρόν Πακέτο Εργασίας αφορά στην υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής για το 
σχεδιασμό και τη διοργάνωση των εκδηλώσεων διάδοσης του έργου στην Ελλάδα. 

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει στην υλοποίηση του παραδοτέου: 

 

Παραδοτέο 5.1.2 Διοργάνωση Φεστιβάλ Νερού 

 

Το συγκεκριμένο παραδοτέο περιλαμβάνει τη διοργάνωση του Φεστιβάλ Νερού στο Δήμο 
Δράμας και συμπεριλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τις παρακάτω εργασίες: 

 Τοποθέτηση Σκηνής στο χώρο διεξαγωγής του φεστιβάλ 

 Ηχοφωτιστική Κάλυψη της Εκδήλωσης 

 Τοποθέτηση οθόνης προβολής, διαστάσεων 3m*4m, και εξασφάλιση όλου το 
απαιτούμενου για τη λειτουργία της εξοπλισμού.  

 Συναυλία με τρία (3) αναγνωρισμένα διαφορετικά μουσικά γκρουπ ή καλλιτέχνες 
εθνικής εμβέλειας 

 Σχεδιασμός και παραγωγή 1500 τρίπτυχων φυλλαδίων (Α4 ανοιχτό, τετραχρωμία, Χαρτί 
150 γρ. velvet), που θα περιλαμβάνει το πρόγραμμα του φεστιβάλ και γενικές 
πληροφορίες για το έργο. 



 

 Σχεδιασμός δημιουργικού και παραγωγή 500 T-Shirt σε διάφορα μεγέθη (η ποικιλία των 
μεγεθών θα διαμορφωθεί μετά από συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή) 

 Σχεδιασμός και παραγωγή 500 Αφισών (Μέγεθος Α3) 

 Σχεδιασμός (δημιουργικό) 3 e-banners 

 Φωτογράφιση του Φεστιβάλ 

 Υποστήριξη στην υποδοχή των συμμετεχόντων 

 

Παραδοτέα: Έκθεση υλοποίησης του Φεστιβάλ και τεκμηριωτικό υλικό. 

 

Χρονοδιάγραμμα για το ΠE 5 – Διοργάνωση Εκδηλώσεων 

Κωδ. Παραδοτέου Περιγραφή Παραδοτέου 
Ημερομηνία 
Παράδοσης 

ΠΕ 5 – Διοργάνωση Εκδηλώσεων 

Παραδοτέο 5.1.2 Διοργάνωση Φεστιβάλ Νερού 
Από την υπογραφή της 
Σύμβασης έως τις 10/06/2022 

 

Το σύνολο του δράσεων και του υλικού πληροφόρησης και δημοσιότητας πρέπει να 
πληροί τους κανόνες και τις κατευθυντήριες οδηγίες του Οδηγού Πληροφόρησης και 
Δημοσιότητας του Προγράμματος ως προς τη χρήση των λογοτύπων του έργου και του 
Προγράμματος, τις σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Βουλγαρίας και της Ελλάδας, την 
αναφορά στην Ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση και τη διάθεση πόρων από τις 
συμμετέχουσες χώρες, καθώς και τη δήλωση αποποίησης ευθυνών (disclaimer), όταν αυτή 
απαιτείται. 



 

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και λήγει την 10/06/2022. 

Για τα επιμέρους στάδια παροχής υπηρεσιών ή υποβολής των παραδοτέων ορίζονται 
τμηματικές/ ενδιάμεσες προθεσμίες ως εξής:  

Κωδ. 
Παραδοτέου 

Περιγραφή Παραδοτέου Ημερομηνία Παράδοσης 

ΠΕ 2 – Επικοινωνία και Διάδοση 

Παραδοτέο 2.1.5 
Προώθηση του έργου στα τοπικά ΜΜΕ 
και τον τύπο 

Από την υπογραφή της 
Σύμβασης έως τις 10/06/2022 

ΠΕ 5 – Διοργάνωση Εκδηλώσεων 

Παραδοτέο 5.1.2 Διοργάνωση Φεστιβάλ Νερού 
Από την υπογραφή της 
Σύμβασης έως τις 10/06/2022 

 



 

3. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

Η πληρωμή 100% του συμβατικού τιμήματος θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση της 
παράδοσης των συμβατικών υποχρεώσεων. 

Η πληρωμή θα πραγματοποιείται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 
4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού 
στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Με κάθε 
πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος επί του καθαρού ποσού. 

 



 

4. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Η συνολική αξία της προκηρυσσόμενης υπηρεσίας ανέρχεται στις τριάντα πέντε χιλιάδες 
εξακόσια ενενήντα πέντε ευρώ (35.695,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 28.786,29 €  – ΦΠΑ : 6.908,71 € ). 

 

Κωδ. 
Παραδοτέου 

Περιγραφή Παραδοτέου 
Κόστος 

(συμπ/μένου ΦΠΑ 24%) 

ΠΕ 2 – Επικοινωνία και Διάδοση 

Παραδοτέο 2.1.5 
Προώθηση του έργου στα τοπικά ΜΜΕ και 
τον τύπο 

6.000,00€ 

ΠΕ 5 – Διοργάνωση Εκδηλώσεων 

Παραδοτέο 5.1.2 Διοργάνωση Φεστιβάλ Νερού 29.695,00€ 

Σύνολο 35.695,00€ 

 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 79341100-7 Υπηρεσίες Παροχής Συμβουλών σε 
Θέματα Διαφήμισης.  

Δράμα 16.12.2021 

 

Συντάχθηκε  

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού, 
Ανάπτυξης & Οργάνωσης 

Θεωρήθηκε 

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Προγραμματισμού, 
Οργάνωσης & Πληροφορικής 

 

 

 

Ιωσηφίδου Αικατερίνη 

 

 

 

Αιμίλιος Αθανασίου 
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