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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: - Όλους τους Οικονομικούς Φορείς-
Τηλέφωνο: 2521350743                                                                  -Ελεύθερος Τύπος-            
e-mail: bmoum@dimosdramas.gr                                                                                   
             

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς  «Προβολή εκδηλώσεων σε έντυπα και 
ηλεκτρονικά μέσα(εφημερίδες – περιοδικά – site)»  για την εκδήλωση  Ονειρούπολη  2022-2023»., με την 
διαδικασία της 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: 5869/25-11-2022 της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και 
Πολιτισμού,  ενώ η δέσμευση της πίστωσης έγινε με την αριθμ. 1559/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 7.000,00 € με το ΦΠΑ (5.645,16 χωρίς ΦΠΑ)

Σύμφωνα με το υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού:

  Περιγραφή υπηρεσιών προβολής και διαφήμισης

Τμήμα 1: Καταχώρηση της μακέτας της εκδήλωσης με στοιχεία του προγράμματος που θα υποδείξει ο 
διοργανωτής της Ονειρούπολης 2022 στα τεύχη τοπικής εβδομαδιαίας εφημερίδας της Δράμας στο (¼ εσωτερική 
δεξιά σελίδα) που θα τυπωθούν το διάστημα 5/12/2022 μέχρι και 31/12/2022 και στην ιστοσελίδα της ίδιας 
εφημερίδας με την ανάρτηση banner σε όλες τις σελίδες της ιστοσελίδας με προδιαγραφές banner: 300Χ250 και 
διάρκεια προβολής το διάστημα 5/12/2022 μέχρι και 31/12/2022.

Τμήμα 2: Καταχώρηση της μακέτας της εκδήλωσης με στοιχεία του προγράμματος που θα υποδείξει ο 
διοργανωτής της Ονειρούπολης 2022 σε καθημερινής έκδοσης τοπική εφημερίδα της Δράμας (¼ εσωτερική δεξιά 
σελίδα) και στην ιστοσελίδα της ίδιας εφημερίδας με την ανάρτηση banner σε όλες τις σελίδες της ιστοσελίδας 
με προδιαγραφές banner: 300Χ250 και διάρκεια προβολής το διάστημα 5/12/2022 μέχρι και 31/12/2022.

Τμήμα 3 : Καταχώρηση της μακέτας της εκδήλωσης με στοιχεία του προγράμματος που θα υποδείξει ο 
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διοργανωτής της Ονειρούπολης 2022 σε καθημερινής έκδοσης τοπική εφημερίδα της Δράμας (¼ εσωτερική δεξιά 
σελίδα) και στην ιστοσελίδα της ίδιας εφημερίδας με την ανάρτηση banner σε όλες τις σελίδες της ιστοσελίδας 
με προδιαγραφές banner: 300Χ250 και διάρκεια προβολής το διάστημα 5/12/2022 μέχρι και 31/12/2022.

Τμήμα 4: Καταχώρηση της μακέτας της εκδήλωσης με στοιχεία του προγράμματος που θα υποδείξει ο 
διοργανωτής της Ονειρούπολης 2022 στα τεύχη τοπικής εβδομαδιαίας εφημερίδας της Δράμας στο (¼ εσωτερική 
δεξιά σελίδα) που θα τυπωθούν το διάστημα 5/12/2022 μέχρι και 31/12/2022.

Τμήμα 5: Καταχώρηση της μακέτας της εκδήλωσης με στοιχεία του προγράμματος που θα υποδείξει ο 
διοργανωτής της Ονειρούπολης 2022 σε περιοδικό ποικίλης ύλης που εκδίδεται στη Δράμα διανέμεται δωρεάν 
(1/2 εσωτερική δεξιά σελίδα) και στην ιστοσελίδα που διατηρεί το περιοδικό με την ανάρτηση banner σε όλες τις 
σελίδες της ιστοσελίδας με προδιαγραφές banner: 300Χ250 και διάρκεια προβολής το διάστημα 5/12/2022 μέχρι 
και 31/12/2022.

Τμήμα 6: Καταχώρηση της μακέτας της εκδήλωσης με στοιχεία του προγράμματος που θα υποδείξει ο 
διοργανωτής της Ονειρούπολης 2022 σε περιοδικό ποικίλης ύλης που εκδίδεται στη Δράμα διανέμεται δωρεάν 
(1/2 εσωτερική δεξιά σελίδα).

Τμήμα 7: Καταχώρηση στο εορταστικό τεύχος του περιοδικού «TRAVEL» του ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ, που θα είναι 
αφιερωμένο στις χειμερινές αποδράσεις (Χριστούγεννα 2022 – Πρωτοχρονιά 2023) και θα κυκλοφορήσει την 
Κυριακή 4 Δεκεμβρίου δωρεάν με τον ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ

Τμήμα 8: Καταχώρηση -Ανάρτηση banner σε όλες τις σελίδες ηλεκτρονική ιστοσελίδας της Θεσσαλονίκης με 
περιεχόμενο ποικίλης ύλης- ειδήσεις, θέματα τοπικού ενδιαφέροντος, κοινωνικά, καλλιτεχνικά, με 
προδιαγραφές banner: 300Χ250 και περιεχόμενο που θα υποδείξει ο διοργανωτής Δήμος διάρκεια προβολής το 
διάστημα 5/12/2022 μέχρι και 31/12/2022.

Τμήμα 9: Καταχώρηση -Ανάρτηση banner σε όλες τις σελίδες ηλεκτρονική ιστοσελίδας της Αλεξανδρούπολης με 
περιεχόμενο ποικίλης ύλης- ειδήσεις, θέματα τοπικού ενδιαφέροντος, κοινωνικά, καλλιτεχνικά, με 
προδιαγραφές banner: 300Χ250 και περιεχόμενο που θα υποδείξει ο διοργανωτής Δήμος διάρκεια προβολής το 
διάστημα 5/12/2022 μέχρι και 31/12/2022.

Τμήμα 10: Καταχώρηση -Ανάρτηση banner σε όλες τις σελίδες ηλεκτρονική ιστοσελίδας της Κομοτηνής με 
περιεχόμενο ποικίλης ύλης- ειδήσεις, θέματα τοπικού ενδιαφέροντος, κοινωνικά, καλλιτεχνικά, με 
προδιαγραφές banner: 300Χ250 και περιεχόμενο που θα υποδείξει ο διοργανωτής Δήμος διάρκεια προβολής το 
διάστημα 5/12/2022 μέχρι και 31/12/2022.
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Τμήμα 11: Καταχώρηση -Ανάρτηση banner σε όλες τις σελίδες ηλεκτρονική ιστοσελίδας της Καβάλας με 
περιεχόμενο ποικίλης ύλης- ειδήσεις, θέματα τοπικού ενδιαφέροντος, κοινωνικά, καλλιτεχνικά, με 
προδιαγραφές banner: 300Χ250 και περιεχόμενο που θα υποδείξει ο διοργανωτής Δήμος διάρκεια προβολής το 
διάστημα 5/12/2022 μέχρι και 31/12/2022.

Τμήμα 12 :Καταχώρηση -Ανάρτηση banner σε όλες τις σελίδες ηλεκτρονική ιστοσελίδας της Ξάνθης με 
περιεχόμενο ποικίλης ύλης- ειδήσεις, θέματα τοπικού ενδιαφέροντος, κοινωνικά, καλλιτεχνικά, με 
προδιαγραφές banner: 300Χ250 και περιεχόμενο που θα υποδείξει ο διοργανωτής Δήμος διάρκεια προβολής το 
διάστημα 5/12/2022 μέχρι και 31/12/2022.

Τμήμα 13 : Καταχώρηση -Ανάρτηση banner σε όλες τις σελίδες ηλεκτρονική ιστοσελίδας του Κιλκίς με 
περιεχόμενο ποικίλης ύλης- ειδήσεις, θέματα τοπικού ενδιαφέροντος, κοινωνικά, καλλιτεχνικά, με 
προδιαγραφές banner: 300Χ250 και περιεχόμενο που θα υποδείξει ο διοργανωτής Δήμος διάρκεια προβολής το 
διάστημα 5/12/2022 μέχρι και 31/12/2022.

Τμήμα 14: Καταχώρηση -Ανάρτηση banner σε όλες τις σελίδες ηλεκτρονική ιστοσελίδας των Σερρών με 
περιεχόμενο ποικίλης ύλης- ειδήσεις, θέματα τοπικού ενδιαφέροντος, κοινωνικά, καλλιτεχνικά, με 
προδιαγραφές banner: 300Χ250 και περιεχόμενο που θα υποδείξει ο διοργανωτής Δήμος διάρκεια προβολής το 
διάστημα 5/12/2022 μέχρι και 31/12/2022.

Τμήμα 15: Καταχώρηση -Ανάρτηση banner σε όλες τις σελίδες ηλεκτρονική ιστοσελίδας των Σερρών με 
περιεχόμενο ποικίλης ύλης- ειδήσεις, θέματα τοπικού ενδιαφέροντος, κοινωνικά, καλλιτεχνικά, με 
προδιαγραφές banner: 300Χ250 και περιεχόμενο που θα υποδείξει ο διοργανωτής Δήμος διάρκεια προβολής το 
διάστημα 5/12/2022 μέχρι και 31/12/2022.

Τμήμα 16: Καταχώρηση -Ανάρτηση banner σε ιστοσελίδα πανελλαδικής εμβέλειας με ειδησεογραφικό και 
ποικίλο κοινωνικό περιεχόμενο με προδιαγραφές banner: 300Χ250 και περιεχόμενο που θα υποδείξει ο 
διοργανωτής Δήμος διάρκεια προβολής το διάστημα 10/12 μέχρι 31/12.

Τμήμα 17: Καταχώρηση της μακέτας της εκδήλωσης με στοιχεία του προγράμματος που θα υποδείξει ο 
διοργανωτής της Ονειρούπολης 2022 σε τοπική εφημερίδα της Δράμας ποικίλης ύλης που διανέμεται δωρεάν 
(1/2 εσωτερική δεξιά σελίδα).

Τμήμα 18: Καταχώρηση της μακέτας της εκδήλωσης με στοιχεία του προγράμματος που θα υποδείξει ο 
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διοργανωτής της Ονειρούπολης 2022 σε τοπική εφημερίδα της Δράμας ποικίλης ύλης που διανέμεται δωρεάν 
(1/2 εσωτερική δεξιά σελίδα).

Τμήμα 19: Καταχώρηση της μακέτας της εκδήλωσης με στοιχεία του προγράμματος που θα υποδείξει ο 
διοργανωτής της Ονειρούπολης 2022 σε τοπική εφημερίδα της Δράμας ποικίλης ύλης που διανέμεται δωρεάν 
(1/2 εσωτερική δεξιά σελίδα).

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 2022 ΦΠΑ 2022

1 ΤΜΗΜΑ 1 403,23 € 96,77 €
2 ΤΜΗΜΑ 2 483,87 € 116,13 €
3 ΤΜΗΜΑ 3 483,87 € 116,13 €
4 ΤΜΗΜΑ 4 241,94 € 58,06 €
5 ΤΜΗΜΑ 5 403,23 € 96,77 €
6 ΤΜΗΜΑ 6 241,94 € 58,06 €
7 ΤΜΗΜΑ 7 403,23 € 96,77 €
8 ΤΜΗΜΑ 8 403,23 € 96,77 €
9 ΤΜΗΜΑ 9 161,29 € 38,71 €
10 ΤΜΗΜΑ 10 161,29 € 38,71 €
11 ΤΜΗΜΑ 11 161,29 € 38,71 €
12 ΤΜΗΜΑ 12 161,29 € 38,71 €
13 ΤΜΗΜΑ 13 161,29 € 38,71 €
14 ΤΜΗΜΑ 14 161,29 € 38,71 €
15 ΤΜΗΜΑ 15 161,29 € 38,71 €
16 ΤΜΗΜΑ 16 806,45 € 193,55 €
17 ΤΜΗΜΑ 17 241,94 € 58,06 €
18 ΤΜΗΜΑ 18 241,94 € 58,06 €
19 ΤΜΗΜΑ 19 161,29 € 38,72 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.645,16 € 1.354,84 €
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 7.000,00€
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Παρακαλούμε να υποβάλετε   την προσφορά σας  σφραγισμένη έως και την Πέμπτη 01-12-2022  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 Προβολή εκδηλώσεων σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα(εφημερίδες – περιοδικά – site)»

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

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
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Δήμος Δράμας                                                                                                    
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών                                                         
Τμήμα Προμηθειών                                                                

« Προβολή εκδηλώσεων σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα(εφημερίδες – περιοδικά – site)»                                                                                  
Κ.Α.: 15.6471.02
                                                                           Προϋπολογισμός:7.000,00 με ΦΠΑ €        

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

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 2022 ΦΠΑ 2022

1 ΤΜΗΜΑ 1

2 ΤΜΗΜΑ 2

3 ΤΜΗΜΑ 3

4 ΤΜΗΜΑ 4

5 ΤΜΗΜΑ 5

6 ΤΜΗΜΑ 6

7 ΤΜΗΜΑ 7

8 ΤΜΗΜΑ 8

9 ΤΜΗΜΑ 9

10 ΤΜΗΜΑ 10

11 ΤΜΗΜΑ 11

12 ΤΜΗΜΑ 12

13 ΤΜΗΜΑ 13

14 ΤΜΗΜΑ 14

15 ΤΜΗΜΑ 15

16 ΤΜΗΜΑ 16

17 ΤΜΗΜΑ 17

18 ΤΜΗΜΑ 18

19 ΤΜΗΜΑ 19

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
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ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

Ολογράφως χωρίς Φ.Π.Α……………………….…………………………………………………………
..…………………………………………………..………………………………………………………………

Υπογραφή-Σφραγίδα
Δράμα       /    /2022
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