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

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέμα: «Δράσεις επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων (παραγωγή spot για social media και 
τηλεόραση) για την Ονειρούπολη 2022-2023».

Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συγκεκριμένη ανάθεση, σύμφωνα με το 
Υπηρεσιακό Σημείωμα με αριθμ. πρωτ: 5538/10-11-2022 της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, 
Παιδείας και Πολιτισμού,  ενώ η δέσμευση της πίστωσης έγινε με την αριθμ. 1485/2022 απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 1.500,00€  με το Φ.Π.Α. (1.209,68 € χωρίς το Φ.Π.Α.)

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

1. Δημιουργία σεναρίων (preproduction).

2. Επιλογή εκφωνητών.

3. Δημιουργία γραφικών για το σποτ (κάθε τι άλλο που κρίνεται αναγκαίο από τη 
καθιερωμένη πρακτική παραγωγής διαφημιστικών ενημερωτικών σποτ).

4. Παραγωγή διαφημιστικού σποτ (σενάριο, παραγωγή, μουσική επένδυση, μοντάζ, 
επεξεργασία εικόνας και ήχου, έλεγχοι αναπαραγωγής κλπ), σε ψηφιακό αρχείο υψηλής 
ανάλυσης για προβολή σε τηλεοπτικούς σταθμούς, καθώς και κατάλληλης ανάλυσης για το 
«ανέβασμα» σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης (tik-tok, Instagram, facebook ).

5. Διαφημιστικό ενημερωτικό σποτ για την προβολή της εκδήλωσης, με στόχο την ευρεία 
διάδοση και διάχυση της πληροφόρησης.

6. Διάρκεια σποτ: τουλάχιστον 40 sec.

7. Ιδιότητες ψηφιακού αρχείου: Ανάλυση Full HD 1080p at 25 fps, με συμπίεση εικόνας H264.

8. Ανάλυση ήχου: συχνότητα 30-20000Ηz και ευαισθησία -52db.

9. Το τηλεοπτικό σποτ θα παραδοθεί σε ηλεκτρονική μορφή (μορφή .ΜΟV και .MP4), σε δύο 
αντίγραφα σε ψηφιακό δίσκο DVD καθώς και ένα αντίγραφο σε στικάκι.
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η συνολική προ εκτιμώμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 1.500,00 € 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (1.209,68€ χωρίς το Φ.Π.Α.) και θα βαρύνει των 
Κ.Α. 15.6471.02 του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2022.

  
Παρακαλούμε να υποβάλετε την  προσφορά σας  σφραγισμένη έως και την Τετάρτη  16/11/2022  
και ώρα 14.00 μ.μ, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου  1ος όροφος γρ.103. Επί του φακέλου θα πρέπει να 
αναγράφονται:
Στοιχεία αποστολέα: Επωνυμία & λοιπά στοιχεία
Προς: Δήμο Δράμας, Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών, 2ος όροφος γρ.210
Προσφορά για την «Δράσεις επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων (παραγωγή spot για social media και 
τηλεόραση) για την Ονειρούπολη 2022-2023».

Η κατακύρωση θα γίνει με Απόφαση Δημάρχου. 

Εντός του φακέλου ο συμμετέχων  εσωκλείει  μόνο την οικονομική του προσφορά, καθώς και μέσω 
από το myAADE – τα στοιχεία μητρώου της επιχείρησης – αναλυτική εκτύπωση. 

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, στον κ. Βασίλειο 
Μουμτσάκη, τηλ. 2521350743. 

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Α
/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ

1 Κόστος παραγωγής 1.209,68 Ευρώ
ΦΠΑ 24% 290,32 Ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% 1.500,00 Ευρώ

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/
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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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                         
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1ης Ιουλίου
Ταχ. Κώδ. : 66133                                                   
                    
                                                                               
Κ.Α.:15.6471.02 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

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

Α
/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ

1 Κόστος παραγωγής 1.209,68 Ευρώ
ΦΠΑ 24% 290,32 Ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% 1.500,00 Ευρώ

 Ολογράφως χωρίς Φ.Π.Α

……………………………………………………………………............

         ………………………………………………………………………………………………………………    

Υπογραφή-Σφραγίδα
Προμηθευτή ή νόμιμου

Παραγωγή spot για social media και 
τηλεόραση 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.500,00 με το ΦΠΑ€
(συµπ. Φ.Π.Α. 24%)
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Εκπροσώπου της Εταιρείας
Δράμα    /    /2022
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