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 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Δράμα                            
        ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                                                                                                                                   
        ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                           
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Ελευθερίας 1                                                  
Ταχ. Κώδικας: 66133                                                                          
Πληροφορίες: Α. Μωυσιάδου
Τηλέφωνο: 2521021698
Ηλεκτρονικό Ταχ.: amous@dimosdramas.gr                                             ΠΡΟΣ
                                                                                         Δ/νση Οικονομικών Δ.Δράμας                                            
                                                                                            Κοιν: Τμήμα Προμηθειών                                                                                                                                                              

  
ΘΕΜΑ: «Έγκριση απευθείας ανάθεσης καλλιτεχνικών υπηρεσιών με διαπραγμάτευση, 
συνολικού ποσού 21.474,00€(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)»  

Σας διαβιβάζουμε εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού με το 

ανωτέρω σχετικό θέμα και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

                                                                                  Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

                                                                                    Κοινωνικής Προστασίας, 

                                                                                      Παιδείας & Πολιτισμού

                                                                                Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα,
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
      ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Ελευθερίας 1

66133 Δράμα
Πληροφορίες: Α. Μωυσιάδου
Τηλέφωνο: 2521021698
Ηλεκτρ. διεύθυνση: amous@dimosdramas.gr

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

I. Λαμβάνοντας υπόψη
II. Την αρ. 141/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΣ83Ω9Μ-ΗΙΘ) με θέμα «Έγκριση 

πραγματοποίησης πολιτιστικών εκδηλώσεων- δράσεων Δήμου Δράμας» που αναφέρεται στη 
διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων «Ελευθέρια 2021» και με την οποία εγκρίθηκε η πρόβλεψη 
κόστους δαπάνης  22.500,00€ για καλλιτεχνικές εκδηλώσεις  (θεατρικές παραστάσεις, μουσικές 
συναυλίες, υπηρεσίες καλλιτεχνικών κτλ)

III.  Την αρ. 237/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω842Ω9Μ-Θ5Θ)με θέμα 
«Εξειδίκευση πιστώσεων» με την οποία ενέκρινε την πίστωση ποσού 22.500,00€ για την δαπάνη 
των καλλιτεχνικών στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Ελευθέρια 2021»

IV. το άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4555/2018: «∆εν απαιτείται απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου για 
την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης έργου, προµήθειας ή γενικής 
υπηρεσίας. […]»

V. το άρθρο 72 παρ.1 περιπτ.θ και ιδ του Ν.3852/2010, όπως ισχύει: «[…]θ) Αποφασίζει την κατάρτιση 
των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε µορφής δηµοπρασιών 
και διαγωνισµών, για έργα, µελέτες, προµήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των 
ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από µέλη της ή ειδικούς επιστήµονες, υπαλλήλους 
του δήµου ή δηµόσιους υπαλλήλους. ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συµβάσεις 
έργου, µελετών, υπηρεσιών και προµηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισµού πλην των 
περιπτώσεων που υπάγονται στην αρµοδιότητα του ∆ηµάρχου για την απευθείας ανάθεση. […]»

VI. την παρ.2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016: «2.Η διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς 
προηγούµενη δηµοσίευση µπορεί να χρησιµοποιείται για δηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών 
και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις: […]β) εάν τα έργα, τα αγαθά ή οι 
υπηρεσίες µπορούν να παρασχεθούν µόνον από έναν συγκεκριµένο οικονοµικό φορέα για 
οποιονδήποτε από τους κατωτέρω λόγους: αα) στόχος της σύµβασης είναι η δηµιουργία ή 
απόκτηση µοναδικού έργου τέχνης ή καλλιτεχνικής εκδήλωσης, ββ) απουσία ανταγωνισµού για 
τεχνικούς λόγους, γγ) προστασία αποκλειστικών δικαιωµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των 
δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Οι εξαιρέσεις που ορίζονται στις υποπεριπτώσεις ββ' και γγ' 
εφαρµόζονται µόνο εάν δεν υπάρχει εύλογη εναλλακτική λύση ή υποκατάστατο και η απουσία 
ανταγωνισµού δεν είναι αποτέλεσµα τεχνητού περιορισµού των παραµέτρων της σύµβασης»

VII. ε το άρθρο 32Α του Ν.4412/2016: «Εξαιρούνται της υποχρεωτικής εφαρµογής των άρθρων 22 
παράγραφοι 1, 36, 72 παράγραφος 1 περίπτωση α΄, 79 παράγραφοι 1 έως 4, και 221 παράγραφοι 8 
και 9, οι ακόλουθες περιπτώσεις του άρθρου 32: α) όπου η δυνατότητα ανάθεσης περιορίζεται σε 
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έναν προκαθορισµένο συµµετέχοντα, σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της παραγράφου 2, µε την 
παράγραφο 3, µε την περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 και την παράγραφο 6, β) λόγω του 
επείγοντος χαρακτήρα της ανάθεσης σύµφωνα µε την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2, ή γ) λόγω 
των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της συναλλαγής στην περίπτωση προµηθειών που είναι 
εισηγµένες και αγοράζονται σε χρηµατιστήριο εµπορευµάτων σύµφωνα µε την περίπτωση γ΄ της 
παραγράφου 4. Στις περιπτώσεις α΄ και β΄ η διαδικασία διεξάγεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στους 
όρους της πρόσκλησης, όπου υπάρχει, και η αξιολόγηση των προσφορών µπορεί να γίνεται σε 
ενιαίο στάδιο µε την ανάθεση της σύµβασης. Στην περίπτωση γ΄ δεν απαιτείται προηγούµενη 
πρόσκληση και η διαδικασία διεξάγεται µε βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συναλλαγής. Η 
διαδικασία της διαπραγµάτευσης γίνεται από τριµελές όργανο, το οποίο συγκροτείται από την 
Αναθέτουσα Αρχή και εισηγείται προς το αποφαινόµενο όργανο για κάθε θέµα που ανακύπτει κατά 
την ανάθεση της σύµβασης»

VIII. Τις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν στο Δήμο μας, είναι οι 
οποίες είναι οι παρακάτω:

1. Συγκρότημα ΔΡΑΜΑΔΟΝΤΕΣ με τον Παναγιώτη Χρόνη 25/6

2. Συναυλία έντεχνης μουσικής με την Δήμητρα Γισδάκη 1/7 Δράμα & 7/7 Χωριστή

3. Θεατρική παράσταση “ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΦΥΛΛΑ  2/7 

4. Θεατρική παράσταση performance "Οι Κρημνοί" 29/6

5. Μουσική συναυλία ντόπιας μουσικής 3/7

6. Καλλιτεχνική ομάδα Dramateyes (φωτογραφία, μουσική, fashion) 8,9,10/7

7. Μουσικοθεατρική παράσταση χίλιες και 1 νύχτες αισθήσεων 15/7 

8. Θέατρο Σκιών με τον Καραγκιόζη 6/7

Τεχνική Περιγραφή

Τμήμα 1.: 
• Ένα πλούσιο μουσικό πρόγραμμα με τραγούδια γνωστών Σμυρνιών συνθετών του ρεμπέτικου 

τραγουδιού 
• Διάρκεια  2,5 ώρες 
• Η ορχήστρα αποτελείται από έξι (6) άτομα 
• Τραγούδι: 4 άτομα
• Μουσικά Όργανα: μπουζούκι, κιθάρα, ακορντεόν, βιολί. 
• Δεν περιλαμβάνονται τεχνικές απαιτήσεις (ήχος, φώτα, κλπ)

Εκτιμώμενο κόστος συνολικής αμοιβής: 2.900,00€ (δεν εμπεριέχεται ΦΠΑ καθώς η ΑΜΚΕ απαλλάσσεται 
του φόρου

Τμήμα 2:
• Μελωδικό ταξίδι με άρωμα γυναίκας “ , ένα μουσικό ταξίδι με τίτλο «Μελωδικό με τη μελωδική 

φωνή της ανερχόμενης και ταλαντούχας τραγουδίστριας , Δήμητρας Γισδάκη, όπου θα ερμηνεύσει 
γνωστά και αγαπημένα τραγούδια μεγάλων Ελλήνων καλλιτεχνών

• Μια  (1) παράσταση στη Χωριστή και (1) παράσταση στη Δράμα
• Διάρκεια τουλάχιστον 2 ώρες
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• Η ορχήστρα αποτελείται από πέντε (5) άτομα 
• Ερμηνεία/φωνητικά: 3 άτομα
• Μουσικά όργανα: κιθάρα, Πιάνο, Τσέλο, Κρουστά
• Δεν περιλαμβάνονται τεχνικές απαιτήσεις (ήχος, φώτα, κλπ)

Εκτιμώμενο κόστος συνολικής αμοιβής  5.100,00€ (2.550,00€  έκαστη εμφάνιση) (δεν εμπεριέχεται ΦΠΑ 
καθώς η ΑΜΚΕ απαλλάσσεται του φόρου

Τμήμα 3:
• Η ιδιαιτερότητα της παράστασης είναι ότι συνδυάζει θεατρικά και μεταθεατρικά στοιχεία, με 3 

ηθοποιούς επί σκηνής να παίζουν με μάσκες όλους τους ήρωες του παραμυθιού, αλλά όλοι μαζί 
σαν κουκλοπαίχτες ερμηνεύουν την Κοκκινοσκουφίτσα καθώς χειρίζονται μια μεγάλη κούκλα 
τύπου Bunraku.

• Διάρκεια τουλάχιστον 1,5  ώρα
• Δεν περιλαμβάνονται τεχνικές απαιτήσεις (ήχος, φώτα, κλπ)

Εκτιμώμενο κόστος συνολικής αμοιβής παράστασης: 3.064,52€ + ΦΠΑ 24% (Σύνολο δαπάνης: 
3.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)- Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το κόστος παράστασης, η 
διαμονή, τα έξοδα μετακίνησης, η διατροφή, οι αμοιβές και οι ασφαλιστικές εισφορές όλων των 
συντελεστών

Τμήμα 4:
• Θεατρική παράσταση performance "Οι Κρημνοί" με απουσία λόγου
• Θίασος 7 συντελεστών
• Συνιστάται και για κωφάλαλους και ξένους επισκέπτες
• Διάρκεια παράστασης: 70 λεπτά
• Δεν περιλαμβάνονται τεχνικές απαιτήσεις (ήχος, φώτα, κλπ)

Εκτιμώμενο κόστος  συνολικής αμοιβής παράστασης:3.450,00€ + ΦΠΑ 24% (Σύνολο δαπάνης: 4.278,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Τμήμα 5:
• Συναυλία παραδοσιακής μουσικής με ντόπια τραγούδια της Δράμας που θα πραγματοποιηθεί στις 

3/7/21 στο Μοναστηράκι Δράμας 
• Διάρκεια τουλάχιστον 2,5 ωρών
• η ορχήστρα αποτελείται από 3 άτομα
• τραγούδι: 1 άτομο
• Μουσικά Όργανα: Λύρα, Νταχαρέ, Νταούλι
• Δεν περιλαμβάνονται τεχνικές απαιτήσεις (ήχος, φώτα, κλπ)

Εκτιμώμενο κόστος συνολικής αμοιβής  403,23€ +ΦΠΑ 24% (Σύνολο δαπάνης: 500,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Τμήμα 6:
Καλλιτεχνική ομάδα Dramateyes (φωτογραφία, μουσική, fashion)

• Καλλιτεχνική Διεύθυνση και σκηνοθεσία φωτογραφιών
• Παρουσίαση καλλιτεχνικής φωτογράφησης σχετικά με τη Δράμα (έθιμα, παραδόσεις, άνθρωποι) 
• Κάλυψη (βιντεογραφική και φωτογραφική) καλλιτεχνικών εκδηλώσεων:
• φωτογραφικός περίπατος από το σταθμό ως το θεατράκι της Αγίας Βαρβάρας. (Θα συμμετέχουν 

φωτογράφοι από τη Δράμα και όσοι πολίτες ενδιαφέρονται με σειρά προτεραιότητας) 
• Έπειτα στο θεατράκι θα παρουσιάσει χορογραφία η Κωνσταντίνα Μεσονύχτη.
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• Καλλιτεχνικό πρότζεκτ με παραδοσιακές ενδυμασίες στο σήμερα, Modern Tradition in Fashion. Θα 
παρουσιαστούν παραδοσιακές ενδυμασίες της Δράμας (χορηγίες- δάνειο από πολιτιστικούς 
συλλόγους της πόλης, όπως το Λύκειο Ελληνίδων και η Πανηπειρωτική Ένωση) οι οποίες θα 
μεταποιηθούν ζωντανά ώστε να φανούν σαν μοντέρνες. (επιμέλεια Πελαγία Παγάκη) 

• Μουσική συναυλία (δραμινό συγκρότημα Brasserie Musique, 6 μέλη με παραδοσιακά τραγούδια) 
• Δεν περιλαμβάνονται τεχνικές απαιτήσεις (ήχος, φώτα, κλπ)

Εκτιμώμενο κόστος συνολικής αμοιβής: 1.451,62€ +ΦΠΑ 24% (Σύνολο δαπάνης: 1.800,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Τμήμα 7:
• Παράσταση με μουσική, τραγούδι, χορό, θεατρικά σκέτς (μοναδικά παραμύθια διαλεγμένα ένα 

προς ένα από διάφορες χώρες του κόσμου που εξιστορούνται σε διαφορετικές εποχές, μέσα από 
αφηγήσεις)

• Ένα θέαμα με σπαθιά, ξυλοπόδαρα, πέπλα και μικρά σκετς, γεννούν μια πρωτότυπη και μοναδική 
μουσικόθεατρική – χορευτική παράσταση

• Διάρκεια παράστασης: 2 ώρες
• Δεν περιλαμβάνονται τεχνικές απαιτήσεις (ήχος, φώτα, κλπ)

Εκτιμώμενο κόστος συνολικής αμοιβής: 2.096,77€ + ΦΠΑ 24% (Σύνολο δαπάνης: 2.600,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Τμήμα 8:
• Παιδική παράσταση Θεάτρου Σκιών «Ο Καραγκιόζης Μάστερ Σεφ»  στον Ξηροπόταμο
• Διάρκεια 1 ώρα
• Δεν περιλαμβάνονται τεχνικές απαιτήσεις (ήχος, φώτα, κλπ)

Εκτιμώμενο κόστος συνολικής αμοιβής: 400,00€ + ΦΠΑ 24% (Σύνολο δαπάνης: 496€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να προχωρήσετε στις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με το άρθρο 
32 παρ. 2β του Ν.4412/2016, για την  απευθείας ανάθεση των συμβάσεων των παραπάνω καλλιτεχνικών 
εκδηλώσεων  συνολικού προεκτιμώμενου ύψους 21.474,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την κάλυψη 
καλλιτεχνικών υπηρεσιών (CPV: 92312000-1) της εκδήλωσης «Ελευθέρια 2021» .   

  Συμπληρωματικά σας γνωρίζουμε ότι για την κάλυψη της ζητούμενης δαπάνης υπάρχουν εγγεγραμμένες 
πιστώσεις στον Κ.Α. 15.6471.01 (Έξοδα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων) του προϋπολογισμού του Δήμου μας οικ. 
έτους 2021.

 Η ηχητική και φωτιστική κάλυψη των παραπάνω εκδηλώσεων θα καλυφθεί από δαπάνες που θα βαρύνουν 
τον Κ.Α 15.6162.11  με τίτλο «Ηχητική και φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων Δήμου Δράμας» 

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας,
Παιδείας και Πολιτισμού

Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης
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