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ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση της  Ψηφιοποίησης  Αρχείου Τοπικής Μουσικής Παράδοσης 
της Δράμας Κ.Α. 15.6471.01 (οικ. Έτους 2021)

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

«Έγκριση πραγματοποίησης πολιτιστικών εκδηλώσεων- δράσεων Δήμου Δράμας»
II.   Την αρ. 237/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω842Ω9Μ-Θ5Θ)με 

θέμα «Εξειδίκευση πιστώσεων» με την οποία ενέκρινε την πίστωση ποσού 13.800 
Ευρώ για την «Ψηφιοποίηση Αρχείου Τοπικής Μουσικής Παράδοσης της Δράμας”.

III.  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. […]»

IV. το Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας, άρθρο 75, παράγραφος στ), 
εδάφιο 5 «Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού 
πολιτισμού, η προβολή  των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών 
έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, με τη δημιουργία πολιτιστικών και 
πνευματικών κέντρων,  μουσείων, πινακοθηκών, κινηματογράφων και θεάτρων, 
φιλαρμονικών και σχολών διδασκαλίας  μουσικής, σχολών χορού, ζωγραφικής, 
γλυπτικής κ.λπ., καθώς και η μελέτη και εφαρμογή  πολιτιστικών προγραμμάτων.» 
και εδάφιο 10 «Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού»

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. […]»
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Ο Δήμος μας κατέχει αρχείο τοπικής μουσικής παράδοσης σε μπομπίνες. Το αρχείο αυτό 
δημιουργήθηκε από την ΔΕΚΠΟΤΑ το έτος 1998 . Οι ηχογραφήσεις πραγματοποιήθηκαν στα 
χωριά του Νομού Δράμας με μηχανήματα της εποχής εκείνης  . Τα τραγούδια αυτά 
αποτελούν σχεδόν το σύνολο της τοπικής μουσικής μας παράδοσης, εκτελέσθηκαν από 
τοπικά σχήματα παραδοσιακών μουσικών οι περισσότεροι από τους οποίους δεν 
βρίσκονται σήμερα στη ζωή. 
Οι μαγνητοφωνήσεις έγιναν επιτόπου στα χωριά Ξηροπόταμος, Μοναστηράκι, Πετρούσα, 
Καλή Βρύση, Βώλακας και Πύργοι.

 Το αρχείο που δημιουργήθηκε διασώζεται σε 10 μπομπίνες Zonal 1200FT/365m ενώ οι 
μαγνητοφωνήσεις πραγματοποιήθηκαν με NAGRA IV MASTER και πρέπει να ψηφιοποιηθεί 
και να διασωθεί  αφού γίνει η απαραίτητη διαδικασία επεξεργασίας για την αφαίρεση 
τυχόν αλλοιώσεων.
Σήμερα το αρχείο αυτό δεν είναι προσβάσιμο επειδή έχει αλλάξει η τεχνολογία και δεν 
υπάρχουν πλέον τέτοια μηχανήματα αναπαραγωγής (Μαγνητόφωνα) Η ψηφιοποίηση της 
μουσικής παράδοσης του τόπου μας, θα την καταστήσει προσιτή σε ερευνητές , στους  
πολιτιστικούς συλλόγους αλλά και στο ευρύτερο κοινό.

Τεχνική Περιγραφή  Έργου

• Μετατροπή / Ψηφιοποίηση ηχητικού υλικού από 10 μαγνητοταινίες Zonal 
1200FT/365m   σε ψηφιακό αρχείο ήχου, με επεξεργασία για αποθορυβοποίηση.

• Διαδικασία
Αναπαραγωγή των μαγνητοταινιών από ανάλογα μαγνητόφωνα υψηλής ποιότητας, 
καταγραφή του περιεχομένου και σε πραγματικό χρόνο εγγραφή σε σκληρό δίσκο.

• Η Ψηφιοποίηση θα πρέπει να γίνει σε δύο ποιότητες.
Η πρώτη υψηλής ποιότητας, χωρίς συμπίεση η άλλη αλλοίωση σε αρχείο PCM – WAV 
με δειγματοληψία 24bit / 48kHz.
Η δεύτερη συμπιεσμένη κατά πρότυπο mp3, 16bit / 44.1kHz,  για ελαφρύτερα αρχεία, 
ευκολότερα για δικτυακή χρήση.

• Επαγγελματική επεξεργασία από ειδικά software ώστε να μειωθεί ο θόρυβος 
(φύσημα) η τυχόν άλλα προβλήματα που μπορεί να έχει επιφέρει ο χρόνος.

• Στάθμη ηxογραφημάτων, στα σύγχρονα Ευρωπαϊκά πρότυπα.

• Τέλος, η αποθήκευση όλων των αρχείων, θα πρέπει να γίνει σε δυο σκληρούς 
δίσκους υψηλής ποιότητας, ώστε να υπάρχει και αντίγραφο ασφαλείας.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, προτείνουμε την έκδοση απόφασης απ’ ευθείας ανάθεσης της 
εργασίας αυτής, συνολικής προεκτιμώμενης δαπάνης για ποσό ύψους 13.800,00€ με το 
Φ.Π.Α. (11.129€ χωρίς Φ.Π.Α.).

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 
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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:  72252000-6 | Υπηρεσίες ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης 

Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού

Τριανταφυλλίδης Κωνσταντίνος

Συνημμένα:

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