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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα, 16-06-2022
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Ελευθερίας

66133 Δράμα 
Πληροφορίες: Α. Μωυσιάδου  
Τηλέφωνο: 2521021698
Ηλ. Ταχυδρομείο: amous@dimosdramas.gr Προς: Λογιστήριο

Κοιν: Τμήμα Προμηθειών

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών προβολής και διαφήμισης της 
εκδήλωσης «Ελευθέρια»- Κ.Α. 15.6471.01 (οικ. Έτους 2022). 

Έχοντας υπόψη:
1) α) η υπ΄αριθμ.117/2022(ΑΔΑ: 6ΛΨΒΩ9Μ-3ΕΨ) με τίτλο “έγκριση πραγματοποίησης - 

εκδηλώσεων - δράσεων Δήμου Δράμας” ενέκρινε την πραγματοποίηση των πολιτιστικών 
δράσεων Ελευθέρια 2022.

2) β) Η υπ’ αρ. 249/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 648ΠΩ9Μ-2ΧΗ) με θέμα 
«Εξειδίκευση πίστωσης για τις εκδηλώσεις «Ελευθέρια 2022» και «Γιορτή Βιβλίου 2022» με την 
οποία ενέκρινε την εξειδίκευση της διαθέσιμης πίστωσης ποσού 2.400,00€ για την δαπάνη της 
προβολής και διαφήμισης στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Ελευθέρια 2022» και με την οποία  
κρίνεται αναγκαία, η απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών προβολής και διαφήμισης στα 
τοπικά Μέσα Ενημέρωσης (έντυπα και ραδιοτηλεοπτικά) του Δήμου Δράμας : 

Περιγραφή υπηρεσιών προβολής και διαφήμισης

Τμήμα 1: Προβολή του Προγράμματος Ελευθερίων 2022 (τηλεοπτικό σποτ) σε περιφερειακό κανάλι 
καθημερινά από 25/6 και για 10 ημέρες  πριν από το βραδινό δελτίο ειδήσεων για την ενημέρωση των 
δημοτών σχετικά με τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις  

● TV / STAR 500€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

Τμήμα 2: Προβολή του Προγράμματος  των Ελευθερίων 2022 (ραδιοφωνικό σποτ)  σε τοπικό 
ραδιοφωνικό σταθμό καθημερινά(8 μεταδόσεις καθημερινά σε επιλεγμένες ώρες) από 25/6 και για 10 
ημέρες  για την ενημέρωση των δημοτών σχετικά με τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις.
 

● RADIO / Alpha 95,5   250€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

Τμήμα 3 : Προβολή του Προγράμματος των Ελευθερίων 2022 (ραδιοφωνικό σποτ)  σε τοπικό 
ραδιοφωνικό σταθμό καθημερινά(5 μεταδόσεις καθημερινά σε επιλεγμένες ώρες) από 25/6 και για 10 
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ημέρες για την ενημέρωση των δημοτών σχετικά με τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις.

● Star    200€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

Τμήμα 4: Καταχώρηση του Προγράμματος των Ελευθερίων 2022 σε εβδομαδιαία  τοπική εφημερίδα στο 
φύλλο της 23ης και 30ης Ιουνίου 2022 (¼ εσωτερική δεξιά σελίδα) και στην ιστοσελίδα της καθημερινά 
με διαφημιστικό μπάνερ από 25/6 μέχρι 10 ημέρες  σχετικά με τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις.

●  Εργασία Συν 150€ + 200€ (ιστοσελίδα): Σύνολο 350,00€(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

Τμήμα 5: Καταχώρηση  του Προγράμματος των Ελευθερίων 2022 σε καθημερινή  τοπική εφημερίδα   (¼ 
εσωτερική δεξιά σελίδα) και στην ιστοσελίδα της με διαφημιστικό μπάνερ  καθημερινά από 25/6  και για 
10 ημέρες για την ενημέρωση των δημοτών σχετικά με τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις.

● Πρωινός Τύπος 200€ + 200€ (ιστοσελίδα) : Σύνολο 400,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

Τμήμα 6 :Καταχώρηση  Καταχώρηση  του Προγράμματος των Ελευθερίων 2022 σε καθημερινή τοπική 
εφημερίδα   (¼ εσωτερική δεξιά σελίδα) καθημερινά από 25/6  και για 10 ημέρες για την ενημέρωση των 
δημοτών σχετικά με τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις.

● Χρονικά 200€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

Τμήμα 7:  Καταχώρηση του Προγράμματος των Ελευθερίων 2022 σε εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα στο 
φύλλο της 23ης και 30ης Ιουνίου 2022 (¼ εσωτερική δεξιά σελίδα).

● Ενημέρωση 150€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

Τμήμα 8:  Καταχώρηση του Προγράμματος των Ελευθερίων 2022 σε εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα στο 
φύλλο της 23ης και 30ης Ιουνίου 2022 (¼ εσωτερική δεξιά σελίδα) και στην ιστοσελίδα της καθημερινά 
με διαφημιστικό μπάνερ από 25/6 μέχρι 10 ημέρες  σχετικά με τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις.

● Ψίθυροι 150€ + 200€ (ιστοσελίδα): Σύνολο 350,00€  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

προτείνουμε την έκδοση απόφασης απ’ ευθείας (ανάθεσης της προμήθειας αυτής )των 
εργασιών αυτών, για συνολικό ποσό ύψους  2.400€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α  24%).

Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, του 
άρθρου 118 με προτεινόμενη διαδικασία των παρ.1,2,3  του Ν. 44
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12/2016 ΦΕΚ 147 τεύχος A’/ 08-08-2016, της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε 
με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 
του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016, Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε 
με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
   Να προχωρήσετε στην διάθεση πίστωσης του  Κ.Α. 15.6471.01 (Έξοδα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων) του 
προϋπολογισμού του Δήμου μας οικ. έτους 2022 σύμφωνα με την
παράγραφο 1 του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 79970000-4 (Υπηρεσίες δημοσιεύσεων)

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & 

Πολιτισμού

                                                                                                     Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης

Συνημμένα:
1. 141/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
2.  237/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
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