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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           
ΔΗΜΟΣ  ΔΡΑΜΑΣ                                                                     Δράμα, 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                Αρ. Πρωτ.:  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου                                                                        
Ταχ. Κώδικας: 66133                                                                            
Πληροφορίες:Β.Μουμτσάκης                                                              Προς: - Λάτσας Σπύρος
Τηλέφωνο: 2521350743                                                                          info@latsas.gr 
e-mail: bmoum@dimosdramas.gr                                                                                   
             

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς  «Συντονισμό δράσεων 
επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων (Live streaming υπηρεσίες, κάμερα σκηνοθεσία-παρουσίαση, 
προβολής και διασύνδεσης με πανελλήνια τηλεοπτικά κανάλια» , με την διαδικασία απευθείας 
ανάθεσης.

Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συγκεκριμένη ανάθεση, σύμφωνα με το Υπηρεσιακό 
Σημείωμα μαζί με την συν. μελέτη με αριθμ. πρωτ: 49652/24-11-2022 της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, 
Παιδείας και Πολιτισμού,  ενώ η δέσμευση της πίστωσης έγινε με την αριθμ. 1552/2022 απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης. 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 11.000,00 € με τον Φ.Π.Α. (8.870,97 € χωρίς Φ.Π.Α.)
Σύμφωνα με το υπηρεσιακό σημείωμα : 

   Οι επιμέρους υπηρεσίες που συμπεριλαμβάνονται στην εν λόγω ανάθεση και του 
ενδεικτικού προϋπολογισμού αυτών έχουν ως ακολούθως:

• Πραγματοποίηση ζωντανών συνδέσεων με πανελλήνια μέσα ενημέρωσης 
(τηλεοπτικά κανάλια) προκειμένου να μεταδοθεί η εκδήλωση ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ ανά την 
Ελληνική επικράτεια με σκοπό την προσέλκυση επισκεπτών. Όλο αυτό θα επιτευχθεί 
σε συνεργασία με εξιδεικευμένο τεχνικό προσωπικό , με σύγχρονα και τελευταίας 
τεχνολογίας συστήματα (Live new) με άμεση ανταπόκριση (μεταφορά σήματος) και 
υψηλή ποιότητα στα πανελλήνια μέσα ενημέρωσης.

• ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια των μεταδόσεων θα είναι μεταξύ του ενός (1) λεπτού έως και απεριορίστου 
χρόνου για το οποίο θα αποφασίζουν οι εκάστοτε αρχισυντάκτες των Πανελληνίων 
Μ.Μ.Ε.

• ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Οι συνδέσεις που θα πραγματοποιηθούν θα ανέρχονται στον ελάχιστο αριθμό των 
δεκαπέντε (15) με προοπτική να γίνουν πολλές περισσότερες για την καλύτερη 
προβολή της εκδήλωσης.

• ΣΥΜΒΟΛΗ Μ.Μ.Ε.

mailto:info@latsas.gr
mailto:bmoum@dimosdramas.gr


Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 63808e3feb32ff008df82eaf στις 25/11/22 11:49
2

Τα Μ.Μ.Ε. που θα συμβάλουν σε αυτή την προβολή θα είναι η ΕΡΤ, ΕΡΤ3, MEGA, OPEN, 
SKAI, ANT1 και το STAR των Αθηνών , χωρίς να αποκλείονται δεκάδες τηλεοπτικά και 
ραδιοφωνικά δίκτυα από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης αλλά και 
τις γειτονικές Περιφέρειες.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ

1 Παροχή Υπηρεσιών Τηλεοπτικών Συνδέσεων 2022 ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ 6.899,64€
ΦΠΑ 1.655,91€

2 Παροχή Υπηρεσιών Τηλεοπτικών Συνδέσεων 2023 ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ 1.971,33€
ΦΠΑ 473,12€

ΣΥΝΟΛΟ 8.870,97€
ΦΠΑ 24% 2.129,03€

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 11.000,00€

Συνεπώς, η συνολικά προεκτιμώμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 11.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (8.870,97€ χωρίς το Φ.Π.Α.) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 
15.6471.02 «Δαπάνες διοργάνωσης Ονειρούπολης» του προϋπολογισμού έτους 2022 με το ποσό 
των 8.555,55€, και τον αντίστοιχο Κ.Α. του προϋπολογισμού έτους 2023 με το ποσό των 2.444,45€.

Παρακαλούμε να υποβάλετε   την προσφορά σας  σφραγισμένη έως και την Τετάρτη, 30/11/2022 και ώρα 
14:00, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου 1ος όροφος γρ.103. 
Στοιχεία αποστολέα: Επωνυμία & λοιπά στοιχεία
Προς: Δήμο Δράμας, Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών, 2ος όροφος γρ.210

Προσφορά για Συντονισμό δράσεων επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων (Live streaming υπηρεσίες, 
κάμερα σκηνοθεσία-παρουσίαση, προβολής και διασύνδεσης με πανελλήνια τηλεοπτικά κανάλια »

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του
Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα
παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου και Υπεύθυνη Δήλωση (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ. 7αγ Ν. 
4605/2019). 
Η Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 να αναφέρει ότι:
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α) Δεν έχει εκδοθεί σε βάρος τους απόφαση αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 (Αποκλεισμός 
οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις) του Ν. 4412/2016.
β) Οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλουν εισφορές είναι οι 
ακόλουθοι:
………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………..
(Αναλυτική κατάσταση όλων των οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, στους οποίους οφείλουν να 
καταβάλλουν εισφορές).
γ) Δεν υπάρχει σε βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναλυτικά 
αναφέρονται στο άρθρο 73 (Λόγοι αποκλεισμού), παράγραφος 1 του Ν. 4412/2016.

         δ) Δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί                     
συμβιβασμού, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου (Ν. 4605/01-04-2019).

       ε) Έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αποδέχονται        τους 
όρους ανεπιφύλακτα.

Η υποχρέωση αφορά ιδίως:
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών
κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους
διαχειριστές β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία
με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης
και εκπροσώπησης της εταιρείας, γ) στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του
διοικητικού συμβουλίου δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων
τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
 2. Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης).
3. Ασφαλιστική ενημερότητα. (για συμμετοχή σε διαγωνισμούς / δημοπρασίες).
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά τον χρόνο της υποβολής τους.
4. Εάν ο οικονομικός φορέας είναι εταιρεία, για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, Πιστοποιητικό 
ισχύουσας εκπροσώπησης και Πιστοποιητικά μεταβολών ΓΕΜΗ, (των τελευταίων 30 ημερών ), 
αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας, ΦΕΚ κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα.
5. Για ατομικές επιχειρήσεις και εταιρείες, μέσα από το – myAADE- τα στοιχεία μητρώου της επιχείρησης – 
αναλυτική εκτύπωση.

Η κατακύρωση θα γίνει με Απόφαση Δημάρχου .

Δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά. 
(άρθρο 120 παρ.3β του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες επί της μελέτης - τεχνικές προδιαγραφές, στην κ. Μωυσιάδου Αναστασία  τηλ. 
2521027415  και επί των όρων της πρόσκλησης στον κ. ,Βασίλειο Μουμτσάκη τηλ. 2521350743

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

https://4412.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-120-%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%BE%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CF%88%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%8D%CE%BC/
https://4412.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-53-%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%BE%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CF%88%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%8D%CE%BC/
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Δήμος Δράμας                                                                                                    
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών                                                         
Τμήμα Προμηθειών                                                                

                                                                              
Συντονισμό δράσεων επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων (Live streaming υπηρεσίες, κάμερα 
σκηνοθεσία-παρουσίαση, προβολής και διασύνδεσης με πανελλήνια τηλεοπτικά κανάλια »

                                                                                   Κ.Α.: 15.6471.02
                                                                           Προϋπολογισμός:11.000,00€        

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Του   ________________________________________________
Έδρα ________________________________________________
Οδός _____________________________ Αριθμός ____________
Τ.Κ._________Α.Φ.Μ._________________ΔΟΥ_______________
Τηλέφωνο ______________________Φαξ:__________________
E-mail: _______________________________________________ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ      ΔΑΠΑΝΗ

1 Παροχή Υπηρεσιών Τηλεοπτικών Συνδέσεων 2022

2 Παροχή Υπηρεσιών Τηλεοπτικών Συνδέσεων 2023

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
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Ολογράφως χωρίς Φ.Π.Α……………………….…………………………………………………………
..…………………………………………………..………………………………………………………………

Υπογραφή-Σφραγίδα
Δράμα       /    /2022
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