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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: ΤΖΙΜΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
Τηλέφωνο: 2521350743                                                                                   
Φαξ: 2521350748                                                                                
Ηλ. Ταχ/μείο: elales@dimosdramas.gr           

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την δημόσια σύμβαση 
«Ανάθεση καλλιτεχνικών υπηρεσιών (Τμήμα 4).»
Σχετ.: Το υπ. αριθμ. 32133/17-8-2021 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Κοινωνικής 
Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού.

Ο Δήμος Δράμας ενδιαφέρεται να αναθέσει τη δημόσια σύμβαση  «Ανάθεση καλλιτεχνικών 
υπηρεσιών (Τμήμα 9)». 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 

Τμήμα Συνοπτική Περιγραφή
Συνολική δαπάνη 

χωρίς ΦΠΑ σε 
ευρώ

9. Μουσικός θεατρικός μονόλογος με την 
Μελίνα Μποτέλλη.

800,00

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 800,00
ΦΠΑ 24% 192,00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 992,00

Η αναλυτική περιγραφή των ως άνω εκδηλώσεων συμπεριλαμβάνεται στο υπ. αριθμ. 32133/17-8-2021 
υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και την 
επισυναπτόμενη σε αυτό εισήγηση.
    
Αντικείμενο της Σύμβασης

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης που θα αναλάβει ο προσκαλούμενος οικονομικός φορέας 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. 
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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, 19 Αυγούστου 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 (Τμήμα 9).».

Εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους 
στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας elales@dimosdramas.gr έως και Πέμπτη, 19 
Αυγούστου 2021 και ώρα 10:00 πμ.

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

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

                                                                        ΛΑΛΕΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

mailto:elales@dimosdramas.gr
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Δήμος Δράμας                                                                                           
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών                                           
Τμήμα Προμηθειών 

«Ανάθεση καλλιτεχνικών υπηρεσιών (Τμήμα 9)»
Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Του   ________________________________________________
Έδρα ________________________________________________
Οδός-αριθμός _________________________________________

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

 E-mail: _______________________________________________

Τμήμα Συνοπτική Περιγραφή
Συνολική δαπάνη 

χωρίς ΦΠΑ σε 
ευρώ

9. Μουσικός θεατρικός μονόλογος με την 
Μελίνα Μποτέλλη.

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

Ολογράφως χωρίς Φ.Π.Α 

……………………….…………………………………………………………

Υπογραφή-Σφραγίδα
Νόμιμου Εκπροσώπου του οικονομικού φορέα

Δράμα       /      /2021


		2021-08-18T13:37:15+0300




