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

66133 Δράμα 
Πληροφορίες: Α. Μωυσιάδου  
Τηλέφωνο: 2521021698
Ηλ. Ταχυδρομείο: amous@dimosdramas.gr Προς: Τμήμα Προμηθειών

Κοιν: Λογιστήριο

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παράθεση γευμάτων στην Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας καθώς και στο επιτελείο της, κατά την επίσκεψή τους στην πόλη της Δράμας στο 
πλαίσιο της εκδήλωσης «Ελευθέρια»- Κ.Α. 15.6471.01 (οικ. Έτους 2021). 

Έχοντας υπόψη:
1) την υπ’αριθμ. 141/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί «Έγκρισης πραγματοποίησης 

πολιτιστικών εκδηλώσεων- δράσεων Δήμου Δράμας»
2) την υπ΄αριθμ. 237/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί «Εξειδίκευσης πιστώσεων» 
3) Τις άμεσες ανάγκες του Δήμου που πρέπει να καλυφθούν το ταχύτερο δυνατό, δεδομένων των 

ασφυκτικών ημερομηνιών για την πραγματοποίηση της πολιτιστικής εκδήλωσης  «Ελευθέρια 
2021» (από 25-06 εως 16-07)

4) Την ανάγκη για παροχή παράθεσης γευμάτων στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας καθώς και στο 
επιτελείο της, η οποία θα τιμήσει με την παρουσία της την πόλη της Δράμας για  τις εκδηλώσεις 
των «Ελευθερίων 2021». Την 1η Ιουλίου, προς τιμήν της, θα παρατεθεί επίσημο γεύμα σε 
εστιατόριο της πόλης όπου θα παραστούν οι αρχές και το επιτελείο της Προέδρου της 
Δημοκρατίας. Επίσης την επομένη, κατά την επίσκεψη της Προέδρου σε οινοποιείο της πόλης μας 
θα σερβιριστούν έτοιμα γεύματα στους παριστάμενους εκπροσώπους του λαού και των αρχών
 

Τεχνική Περιγραφή 

Α. Επίσημο γεύμα για 30 άτομα  σε εστιατόριο που θα περιλαμβάνει 
• Ατομικά ψωμάκια
• Ατομικό πρώτο πιάτο
• Ατομική σαλάτα
• Κυρίως πιάτο
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• Επιδόρπιο/γλυκό
• Ποτά (Αναψυκτικά, νερά εμφιαλωμένα)

Τιμή ανά άτομο  44,25€ + 13% ΦΠΑ (Σύνολο Δαπάνης 1.500,00€ συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ)

Β. Γεύμα φρουράς για 20 άτομα που θα περιλαμβάνει
• Ατομικά ψωμάκια
• Σαλάτες και ορεκτικά ανά τέσσερα άτομα
• Κυρίως πιάτο
• Ποτά (αναψυκτικά, νερά εμφιαλωμένα

Τιμή ανά άτομο 13,27€ + 13% ΦΠΑ (Σύνολο Δαπάνης 300,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Γ. Έτοιμα γεύματα σε οινοποιείο του Δήμου Δράμας για 50 άτομα που θα περιλαμβάνουν 
o Ατομική Σαλάτα εποχής με πράσινα λαχανικά
o Ατομική ποικιλία ορεκτικών/ελληνικά τυριά
o Κυρίως πιάτο Ατομικό
o Επιδόρπιο/γλυκό
o Ποτά (Αναψυκτικά, νερά εμφιαλωμένα)

Τιμή ανά άτομο 19,47€ + 13% ΦΠΑ (Σύνολο Δαπάνης 1.100,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

προτείνουμε την έκδοση απόφασης απ’ ευθείας ανάθεσης της προμήθειας αυτής, για ποσό 
ύψους  2.566,37€ +Φ.Π.Α  13%  (Σύνολο δαπάνης  2.900,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α  
13%).

Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, του 
άρθρου 118 με προτεινόμενη διαδικασία των παρ.1,2,3  του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147 τεύχος A’/ 08-08-2016, 
της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 
3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016, 
Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 
3536/2007.
     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.
CPV: 55300000-3 (Υπηρεσίες εστιατορίου και παροχής φαγητού)

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & 

Πολιτισμού

                                                                                                     Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης

1. 141/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΣ83Ω9Μ-ΗΙΘ)
2.  237/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω842Ω9Μ-Θ5Θ)


		2021-06-22T10:54:16+0300




