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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: Ε. Λαλές                                                 Προς: Όπως στο πίνακα αποδεκτών
Τηλέφωνο: 2521350743                                                                                   
Φαξ: 2521350748                                                                                
Ηλ. Ταχ/μείο: elales@dimosdramas.gr           

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την δημόσια σύμβαση 
«Ανάθεση καλλιτεχνικών υπηρεσιών (Τμήματα 1,2, 3, 4, 5, και 7).»
Σχετ.: Το υπ. αριθμ. 24194/22-6-2021 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Κοινωνικής 
Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού.

Ο Δήμος Δράμας ενδιαφέρεται να αναθέσει τη δημόσια σύμβαση  «Ανάθεση καλλιτεχνικών 
υπηρεσιών (Τμήματα 1,2, 3, 4, 5, και 7)». Επισημαίνεται ότι η αρίθμηση των τμημάτων προκύπτει 
από το ως άνω σχετικό υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και 
Πολιτισμού.

Η εν λόγω ανάθεση προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με προσφυγή στη διαδικασία με 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω του ότι στόχος της σύμβασης είναι 
καλλιτεχνική εκδήλωση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2 εδαφ. β, σημείο αα) του Ν.4412/2016 
(Α΄147).

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

Α/ Α Καλλιτεχνική Εκδήλωση Συνολική δαπάνη

1. Συγκρότημα ΔΡΑΜΑΔΟΝΤΕΣ με τον Παναγιώτη 
Χρόνη 25/6

2.900,00

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

5.100,00

3. Θεατρική παράσταση “ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑ ΚΑΙ 
ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΦΥΛΛΑ 3.800,00

4. Θεατρική παράσταση performance "Οι Κρημνοί" 29/6 4.278,00

5 Μουσική συναυλία ντόπιας μουσικής 3/7 500,00

7 Μουσικοθεατρική παράσταση χίλιες και 1 νύχτες 
αισθήσεων 15/7 2.600,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 19.178,00

Η αναλυτική περιγραφή των ως άνω εκδηλώσεων συμπεριλαμβάνεται στο υπ. αριθμ. 24194/22-6-2021 
υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού.
    
Αντικείμενο της Σύμβασης
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Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης που θα αναλάβουν οι οικονομικοί φορείς είναι  η 
πραγματοποίηση των ως άνω καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.

Διάρκεια σύμβασης

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως το χρονικό διάστημα κατά το οποίο λαμβάνει χώρα κάθε 
εκδήλωση. 

Κριτήριο ανάθεσης σύμβασης

Οι οικονομικοί φορείς, οι οποίοι προσκαλούνται με το παρόν έγγραφο, θα υποβάλλουν την προσφορά 
τους σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για κάθε τμήμα της προς 
ανάθεση δημόσιας σύμβασης μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής διαπραγμάτευσης και Απόφασης 
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δράμας..
H ανάθεση θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή μετά από διαπραγμάτευση, σύμφωνα με το άρθρο 
32 παράγραφο 2β, σημείο αα) του ν. 4412/2016: «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,».

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καλούνται να υποβάλουν την σφραγισμένη προσφορά τους έως 
και Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00 πμ, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου 1ος όροφος γρ.103. 
Προσφορές που θα λαμβάνονται μετά την ανωτέρω προθεσμία θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα 
λαμβάνονται υπ’ όψιν. 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 «Ανάθεση καλλιτεχνικών υπηρεσιών (Τμήματα 1,2, 3, 4, 5, και 7).».

Εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους 
στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας elales@dimosdramas.gr έως και Πέμπτη, 24 
Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00 πμ.

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, παρακαλούμε, μαζί με την 
οικονομική προσφορά σας και το φύλλο συμμόρφωσης, να συμπεριλάβετε τα παρακάτω 
δικαιολογητικά:
 
1) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι 
(τα συμμετέχοντα πρόσωπα φυσικά ή Νομικά) ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

Οι οποίες θα καλύπτουν τον χρόνο υποβολής της προσφοράς τους (απαιτείται να εκδοθεί από 
όλους τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς). 

2) Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) (για 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ/ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ), τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες 
(αφορά μόνο την περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων) όσο και για όλο το απασχολούμενο σε 
αυτούς προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι  ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 
αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής  ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς. Αν ο 
οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής  ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 
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επικουρική ασφάλιση. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η 
διάρκεια ισχύος τους.

Οι οποίες θα καλύπτουν τον χρόνο υποβολής της προσφοράς τους.  (απαιτείται να εκδοθεί από 
όλους τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς).

3) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι:
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) 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.
-Ειδικότερα στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. και Ι.K.E., η υποχρέωση της περίπτωση γ’ αφορά 
κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές και στις περιπτώσεις Α.Ε. και Α.Ε.Β.Ε., η υποχρέωση του 
προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου.
-Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων 
αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
γ) Δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί 
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου (Ν. 4605/01-04-2019).
δ) Έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αποδέχονται 
αυτούς ανεπιφύλακτα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο προμηθειών 
του Δήμου Δράμας, κ. Λαλές Ευστράτιος στο τηλ. 2521350743.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΛΑΛΕΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

Πίνακας Αποδεκτών
1) ΧΩΡΟΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Όσον αφορά τα Τμήματα 3 και 5)
2) SPACE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ (Όσον αφορά το Τμήμα 4)
3) ΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΜΚΕ (Όσον αφορά τα Τμήματα 1,2 και 7)
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Δήμος Δράμας                                                                                           
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών                                           
Τμήμα Προμηθειών 

«Ανάθεση καλλιτεχνικών υπηρεσιών (Τμήματα 1,2, 3, 4, 5, και 7)»
Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Του   ________________________________________________
Έδρα ________________________________________________
Οδός-αριθμός _________________________________________

 Τ.Κ._________Α.Φ.Μ._________________ΔΟΥ______________
Τηλέφωνο ______________________Φαξ:__________________

 E-mail: _______________________________________________

Α/ Α Καλλιτεχνική Εκδήλωση
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ

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

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

5 Μουσική συναυλία ντόπιας μουσικής 
3/7

7 Μουσικοθεατρική παράσταση χίλιες 
και 1 νύχτες αισθήσεων 15/7

ΣΥΝΟΛΟ

Ολογράφως χωρίς Φ.Π.Α 

……………………….…………………………………………………………

Υπογραφή-Σφραγίδα
Νόμιμου Εκπροσώπου του οικονομικού φορέα
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Δράμα       /      /2021

Η συμπλήρωση του ως άνω πίνακα γίνεται ως ακολούθως:
ΧΩΡΟΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Τμήματα 3 και 5 και ΣΥΝΟΛΟ
SPACE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ: Τμήμα 4
ΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΜΚΕ: Τμήματα 1,2 και 7 και ΣΥΝΟΛΟ
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