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ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                      
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                             
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες : Χινίσογλου Δ.
Τηλ: 2510  451482

ΜΕΛΕΤΗ

«Υπηρεσίες Ενημέρωσης και Προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου Καβάλας με 
τη δημιουργία ενός τηλεοπτικού spot και ενός ραδιοφωνικού spot και της 

αναμετάδοσης τους από τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης»

           
 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός 2.550,08 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 
24%.

CPV : 92221000-6 Υπηρεσίες τηλεοπτικών παραγωγών 

          92211000-3 Υπηρεσίες ραδιοφωνικών παραγωγών

          92200000-3 Ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες  

          

Κ.Α. : 00.6431.0001 «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του 
Δήμου»

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

    

0003417408

Καβάλα, 21/02/2020
Α. Π.: 5357

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ     
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                       Προϋπ/σμός :   2.550,08 € με ΦΠΑ 24%
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Πληροφορίες : Χινίσογλου Δ.
Τηλ: 2510  451482              

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται κατόπιν σχετικής εντολής του Δημάρχου Καβάλας και αφορά

την προβολή των εορταστικών εκδηλώσεων της Καθαράς Δευτέρας, που θα πραγματοποιηθούν στις 2 

Μαρτίου 2020. Η προβολή θα γίνει με την παραγωγή ενός τηλεοπτικού σποτ διάρκειας 40 sec και 

ενός ραδιοφωνικού σποτ που θα προβληθούν σε τοπικούς τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς 

σταθμούς. 

               Η δημιουργία του τηλεοπτικού σποτ και η παραγωγή του ραδιοφωνικού σποτ που αφορά την 

προβολή των εκδηλώσεων για την Καθαρά Δευτέρα στην Καβάλα και στους Φιλίππους αποσκοπεί 

στην καλύτερη δυνατή ενημέρωση των πολιτών και στην προβολή των δράσεων που έχουν 

προγραμματίσει οι πολιτιστικοί φορείς του Δήμου Καβάλας, για την περίοδο των Αποκριών. Η 

αναμετάδοση του ραδιοφωνικού spot θα γίνει από 14 τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς με 6 

αναμεταδόσεις καθημερινά και το τηλεοπτικό spot θα προβάλλεται 5 φορές την μέρα.   

Κριτήριο κατακύρωσης : Η κατακύρωση θα γίνει στον/στους Ανάδοχο/Αναδόχους που θα 

προσφέρει/ουν την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, 

ανά είδος υπηρεσίας και θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας. Οι 

εργασίες θα γίνουν με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης. Η δαπάνη ανέρχεται στο 

πόσο των 2.550,08 € συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. 24%, η οποία θα βαρύνει τον ΚΑ 

00.6431.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2020. Στην εργασία έχουν 

εφαρμογή του Ν. 4412/2016 και του Ν.3463/2006 Δ.Κ.Κ.

Ο
ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΧΙΝΙΣΟΓΛΟΥ Δ.

Ο
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΧΙΝΙΣΟΓΛΟΥ Δ.

Ο
Δ/ΝΤΗΣ  ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι. 
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ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                       Προϋπ/σμός :   2.550,08  € με ΦΠΑ 24%
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Πληροφορίες : Χινίσογλου Δ.
Τηλ: 2510  451482

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ

1 Παραγωγή και προβολή 
τηλεοπτικού σποτ 
διάρκειας 40 sec και 

1 806,45 € 806,45 €

2
Παραγωγή 
διαφημιστικού 
ραδιοφωνικού σποτ

1 120,97 € 120,97 €

3

Αναμετάδοσεις 
ραδιοφωνικού σποτ 
(14 Ραδιοφωνικοί 
σταθμοί)

14  80,65 € 1.129,10 €

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 2.056,52 €
ΦΠΑ 24%    493,56 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.550,08 €

              O ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 2.550,08 € με ΦΠΑ 24%.
Από πλευράς Δήμου Καβάλας κατά την εκτέλεση των παραγγελιών βάσει των μετρήσεων της μελέτης, 
δεν είναι υποχρεωτικό να καλυφθούν οι προϋπολογισμοί στο σύνολο τους. 
Οι αναμεταδόσεις από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς και η προβολή του τηλεοπτικού spot θα 
γίνονται μέχρι το πέρας της εν λόγω εκδήλωσης.

Ο
ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΧΙΝΙΣΟΓΛΟΥ Δ.

Ο
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΧΙΝΙΣΟΓΛΟΥ Δ.

Ο
Δ/ΝΤΗΣ  ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι. 
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ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ   
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                       
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Σφραγίδα του προμηθευτή Ημερομηνία,         /          /2020

 Προς το Δήμο Καβάλας

ΘΕΜΑ: «Υπηρεσίες Ενημέρωσης και Προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου Καβάλας με τη 
δημιουργία ενός τηλεοπτικού spot και ενός ραδιοφωνικού spot και της αναμετάδοσης τους 

από τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ

1 Παραγωγή και προβολή 
τηλεοπτικού σποτ 
διάρκειας 40 sec και 

1

2
Παραγωγή 
διαφημιστικού 
ραδιοφωνικού σποτ

1

3

Αναμετάδοσεις 
ραδιοφωνικού σποτ 
(14 Ραδιοφωνικοί 
σταθμοί)

14 
(ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ 

ΣΤΑΘΜΟΙ)

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΦΠΑ 24%    

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Συνολικό ποσό μαζί με το Φ.Π.Α. 24% ολογράφως:
______________________________________________________________________________________

…………………………………………………………
            (Τόπος και  ημερομηνία)
        Ο/Η  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ/ΟΥΣΑ

……………………………………………………………………
(Ονοματεπώνυμο υπογράφων & σφραγίδα επιχείρησης)

                                                                                                                   (σφραγίδα – υπογραφή)


