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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
        ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ του υπ΄αριθμ: 32970/23-8-2021
               ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
           Δ Η Μ Ο Σ  Δ Ρ Α Μ Α Σ Δράμα   26 Αυγούστου   2021

Αρ. Πρωτ.:  33637
      ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Πολιτισμού
Γραφείο Παιδείας – Διά Βίου Μάθησης
Ταχ.Δ/νση:       Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου 
                                ΤΚ 66132 Δράμα Προς
Πληροφορίες:  Σοφία Μαχαιρίδου Τμήμα Προμηθειών
Τηλέφωνο: 25210 21054, 25210 21698 Δήμου Δράμας
Αριθ. Τηλεμ.: 25210 21054, 25210 21698 Κοιν.:
Ηλεκ. Ταχ.: smaxair@dimosdramas.gr Λογιστήριο Δήμου Δράμας
Ηλεκτρ. διεύθυνση: www.dimos-dramas.gr

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών βιντεοσκόπησης της 
εκδήλωσης «Καλοκαίρι 2021»- Κ.Α. 15.6471.01 (οικ. Έτους 2021).

Έχοντας υπόψη:

1) την υπ’αριθμ. 208/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί «Έγκρισης 
πραγματοποίησης πολιτιστικών εκδηλώσεων- δράσεων Δήμου Δράμας» που αναφέρεται στη 
διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων «Καλοκαίρι 2021».

2) την υπ΄αριθμ. 326/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6245Ω9Μ-ΠΣΘ) 
με θέμα «Εξειδίκευση πιστώσεων» με την οποία ενέκρινε την πίστωση ποσού 52.000,00€ για 
την δαπάνη των καλλιτεχνικών στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Καλοκαίρι 2021»

3) Την ανάγκη βιντεοσκόπησης των εκδηλώσεων που πραγματοποιεί ο Δήμος, με στόχο 
αφενός μεν την ανάρτηση τους στις εφαρμογές κοινωνικών δικτύων που διατηρεί ο Δήμος, 
ώστε να δίνεται η δυνατότητα των δημοτών που το επιθυμούν να παρακολουθούν τις 
εκδηλώσεις, αφετέρου δε την απολογιστική ποιοτική αξιολόγηση των εκδηλώσεων με απώτερο 
σκοπό τον εντοπισμό τυχόν αστοχιών και συνακόλουθα την προσπάθεια βελτίωσης αυτών που 
θα πραγματοποιηθούν μελλοντικά. 

4) Τις άμεσες ανάγκες του Δήμου που πρέπει να καλυφθούν το ταχύτερο δυνατό, 
δεδομένων των ασφυκτικών ημερομηνιών για την πραγματοποίηση της πολιτιστικής 
εκδήλωσης «Καλοκαίρι 2021» (από 31-08-2021 έως 17-10-2021), κρίνεται αναγκαία, η 
απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών βιντεοσκόπησης στα τοπικά Μέσα Ενημέρωσης 
(ραδιοτηλεοπτικά) του Δήμου Δράμας:

Περιγραφή υπηρεσιών βιντεοσκόπησης 

1) Βιντεοσκόπηση ολόκληρων των παρακάτω εκδηλώσεων

2) Παράδοση του υλικού ξεχωριστά για κάθε εκδήλωση σε οπτικό μέσο (DVD, CD) ή σε 
εξωτερικό USB δίσκο ή USB κάρτα μνήμης

3) Η κάθε εκδήλωση ξεχωριστά θα είναι έτοιμη μονταρισμένη για να ανέβει στο κανάλι του 
Δήμου Δράμας και στα social media
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4) Απαγορεύονται τα λογότυπα ή μηνύματα τρίτων κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων παρά 
μόνο αυτά που θα υποδειχθούν από τον διοργανωτή

5) Απαγορεύεται αυστηρά η αναμετάδοση των εκδηλώσεων χωρίς την έγγραφη άδεια των 
καλλιτεχνών ή της εταιρείας παραγωγής και του διοργανωτή.

Αφορά τις παρακάτω εκδηλώσεις:

31 Αυγούστου 2021 – Δημοτικό Γήπεδο Νέας Κρώμνης Δράμας – Ώρα 20:30 – Είσοδος δωρεάν

Μουσική συναυλία της Φωτεινής Βελεσιώτου. Μαζί της ο Βασίλης Προδρόμου.

11 Σεπτεμβρίου 2021 - Χωριστή Θεατρικό μουσικός μονόλογος Μελίνας Μποτέλλη.

14 Σεπτεμβρίου 2021 – Stand up comedy με την Σοφία Κουρτίδου.

15 Σεπτεμβρίου 2021 - Παρουσίαση ποιητικής συλλογής Θρασύβουλου Πεγγαρά. Στη 
παρουσίαση θα παίξει για πρώτη φορά μελωποιημένο ποίημα της συλλογής και θα προβληθεί 
μια ταινία μικρού μήκους του ιδίου, με θέμα την παιδική κακοποίηση.

16 Σεπτεμβρίου 2021 – Μουσική παράσταση με τη Σίλλια Κατραλή

18 Σεπτεμβρίου 2021 – Γρασίδια Αγίας Βαρβάρας Δράμας – Ώρα 20:00 Ανοικτή συζήτηση με 
τους νέους της Δράμας για τον πολιτισμό και το μέλλον του στη Δράμα, με ιδέες, προτάσεις και 
με την ελεύθερη συμμετοχή όλων. Συντονίζει το Τοπικό Συμβούλιο Νέων Δράμας

19 Σεπτεμβρίου 2021 – Παρουσίαση των 2 παιδικών παραμυθιών του Άρη Χαλδογερίδη. 

23 Σεπτεμβρίου 2021 – Γιορτή Απόδημων Δραμινών με τους «ΔραμΆδοντες», σε συνεργασία 
με Συλλόγους Δραμινών.

24 Σεπτεμβρίου 2021 – Παρουσίαση της πρώτης δισκογραφικής δουλειάς της Δραμινής 
συνθέτριας Ρωξάνης Χατζηδημητρίου «Χρονογραφίες».

Star τηλεόραση Δράμας (2.500,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%)

Προτείνουμε την έκδοση απόφασης απευθείας ανάθεσης της προμήθειας αυτής, για 
συνολικό ποσό ύψους έως 2.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%).

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.

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 79970000-4 (Υπηρεσίες δημοσιεύσεων)
92110000-5 (Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών και 

βιντεοταινιών και σχετικές υπηρεσίες.)
92111300-5 (Παραγωγή ψυχαγωγικών ταινιών και βιντεοταινιών)

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας &
Πολιτισμού
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Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης
Συνημμένα:
1. 208/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
2. 326/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
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