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ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

Θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  του ΚΑ 15.6471.02. 

Σχετ: α) η υπ΄αριθμ.244/2021(ΑΔΑ: 909ΔΩ9Μ-7ΔΑ)  όπως τροποποιήθηκε με την 

264/2021(ΑΔΑ: ΨΗ3ΤΩ9Μ-Γ02) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την ο-

ποία εγκρίθηκε η πραγματοποίηση κατά το χρονικό διάστημα από 5 Δεκεμβρίου 

2021 μέχρι και 2 Ιανουαρίου 2022 της χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης στο Δήμο 

Δράμας με τίτλο «Ονειρούπολη 2021-2022». 

            β) την υπ΄αριθμ. 423/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:     

97ΧΜΩ9Μ-6Θ6) με την οποία εγκρίθηκε η εξειδίκευση της διαθέσιμης πίστωσης. 

γ) η υπ’αριθμ. 348/2021 απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου «Έγκριση κάλυψης 

δαπανών της Χριστουγεννιάτικης Γιορτής «Ονειρούπολη 2021- 2022» από Κ.Α. του 

προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021». 

 
 

Στο άρθρο 209 του Ν. 4555/2018 ορίζεται ότι   «Η περίπτωση ε' της παρ. 1 του 

άρθρου 58 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «ε) Αποφασίζει για την έγκριση των 

δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, 

συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την 

έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση της αρμοδιότητας 

αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι 

απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης. Στην 

τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του δημάρχου, προηγείται σχετική απόφαση 

του δημοτικού συμβουλίου. Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η 

συγκεκριμένη δαπάνη για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό 

επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού»».  

Στο υπ’ αριθμ. 39788/31-7-2018 έγγραφο του Υπουργείο Εσωτερικών με θέμα 

«Γνωστοποίηση διατάξεων του ν.4555/2018 (Α133)» αναφέρεται ότι: «Με την 

αντικατάσταση της περίπτωσης ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν.3852/2010, απονέμεται 

αποκλειστικά στο δήμαρχο η αρμοδιότητα να αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη 

διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, με την έκδοση μόνον της 

σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής, δεν 

απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, παρά μόνο εάν κάτι τέτοιο είναι 

απαραίτητο, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης. Σε αυτή την 

περίπτωση, πριν από την απόφαση του δημάρχου, προηγείται σχετική απόφαση της 

οικονομικής επιτροπής». 
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 Στις παραγράφους 2 έως και 4 του άρθρου 2 του ΠΔ 80/2016 ορίζεται ότι: «2.α. 

Προκειμένου να αναληφθεί έγκυρα οποιαδήποτε υποχρέωση ή να εκτελεσθεί οποιαδήποτε 

δαπάνη από τους φορείς του άρθρου 1, εκδίδεται από το διατάκτη ή το κατά νόμο 

εξουσιοδοτημένο όργανο σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με την οποία 

δεσμεύεται η αναγκαία πίστωση και εγκρίνεται, όσον αφορά στους φορείς της Κεντρικής 

Διοίκησης, η πραγματοποίηση της δαπάνης (δημοσιονομική δέσμευση). β. Για τους 

λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης 

διενεργείται σε συνέχεια της απόφασης έγκρισης πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης από 

το αρμόδιο όργανο του φορέα. 3.Κατ' εξαίρεση για δαπάνες που πραγματοποιούνται εκτάκτως, 

καθώς και για τις λοιπές δαπάνες του άρθρου 9 του παρόντος, η δέσμευση των σχετικών 

πιστώσεων διενεργείται κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού. 4.Ειδικά, όσον αφορά στις 

δαπάνες για την πραγματοποίηση προμηθειών, παροχή υπηρεσιών και εκτέλεση 

δημόσιων έργων, η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται πριν από την υπογραφή 

της σχετικής διακήρυξης όπου απαιτείται, από το αρμόδιο όργανο του οικείου φορέα.». 

Σας γνωρίζουμε ότι με την (β) ως άνω σχετική απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο του 

Δήμου μας ενέκρινε, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σε αυτή, την ανάθεση της 

γενικής υπηρεσίας «Σχεδιασμός – γραφιστικές υπηρεσίες προωθητικού υλικού» σε τρίτο. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης «Σχεδιασμός – γραφιστικές υπηρεσίες προωθητι-

κού υλικού» ανέρχεται στο ποσό των 4.999,68 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋ-

πολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 4.032,00) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6471.02 του οικονομικού 

έτους 2021. 

Οι αιτούμενες υπηρεσίες εμπίπτουν στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξι-

λογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): 79822500-7 Υπηρεσίες γραφικού σχεδιασμού. 

Η διαδικασία ανάθεσης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

118  Ν. 4412/2016.    

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως προχωρήσετε στην διαδικασία  έκθεσης 

ανάληψης υποχρέωσης  του  ΚΑ 15.6471.02 με πίστωση 4.999,68 για το οικονομικό έτος 

2021. 
    
 
 

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης  Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού 
             

 

 

Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης 





 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Ελευθερίας   

Ταχ. Κώδ. :  66 133                                                         Ενδεικτικός Προϋπ/σμός: 4.999,68 € 

Πληροφορίες : Ι. Λαζαρίδης         Κ.Α.: 15.6471.02 

Τηλ. : 2521027415 

 

   Τίτλος: Σχεδιασμός – γραφιστικές υπηρεσίες προωθητικού υλικού 

CPV:  79822500-7 Υπηρεσίες γραφικού σχεδιασμού 

    

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

          Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση της γενικής υπηρεσίας «Σχεδιασμός 

– γραφιστικές υπηρεσίες προωθητικού υλικού».  

          Η παρούσα ανάθεση αφορά την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν λόγω της 

διοργάνωσης της χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης στο Δήμο Δράμας με τίτλο «Ονειρούπολη 

2021-2022» κατά το χρονικό διάστημα από 5 Δεκεμβρίου 2021 έως 2 Ιανουαρίου 2022. 

Με την υπ. αριθμ.244/2021(ΑΔΑ: 909ΔΩ9Μ-7ΔΑ)  όπως τροποποιήθηκε με την 

264/2021(ΑΔΑ: ΨΗ3ΤΩ9Μ-Γ02) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία 

εγκρίθηκε η πραγματοποίηση της χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης με τίτλο «Ονειρούπολη 

2021-2022» κατά το χρονικό διάστημα από 5 Δεκεμβρίου 2021 μέχρι και 2 Ιανουαρίου 

2022. Επιπλέον, εγκρίθηκε δαπάνη ύψους 4.999,68 ευρώ για ανάθεση της γενικής 

υπηρεσίας «Σχεδιασμός – γραφιστικές υπηρεσίες προωθητικού υλικού». 

Οι επιμέρους εργασίες που συμπεριλαμβάνονται στην εν λόγω ανάθεση και του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού αυτών έχουν ως ακολούθως: 

 

1. Σχεδιασμός και δημιουργία διαφημιστικής καμπάνιας social media: banner, 

ιστορίες, χρονολόγια 

2. Σχεδιασμός φυλλαδίου Μαγικής Διαδρομής: φυλλάδιο Α4 2 όψεων 

3. Σχεδιασμός Προγράμματος διάσταση Α4 (24 σελίδων): περιλαμβάνει πρόλογο 

δημάρχου, αντιδημάρχου πολιτισμού, εισαγωγικό Ονειρούπολης, δράσεις, 

πρόγραμμα 

4. Σχεδιασμός 25 διαφορετικών αφισών Α3: για τις ανάγκες της Ονειρούπολης, 

τους καλλιτέχνες, τις δράσεις, την έναρξη καθώς και για οτιδήποτε άλλο 

προκύψει 

5. Σχεδιασμός γραφιστικού θέματος για επιφάνειες κυρίως 1x1μ. (μουσαμάδες): 

για χορηγούς 

6. Σχεδιασμός γραφιστικού θέματος για επιφάνειες Roll up banners 1x2μ. : 

σχετικά με το κεντρικό θέμα της Ονειρούπολης 

7. Σχεδιασμός γραφιστικού θέματος για μπουφάν, φούτερ και σκουφάκια 

8. Σχεδιασμός γραφιστικού θέματος για τσάντες (χάρτινες) 

9. Σχεδιασμός Φυλλαδίου Α5: για την προώθηση της Ονειρούπολης σε μορφή 

flyer 

10. Σχεδιασμός Αναμνηστικού συμμετοχής  

11. Σχεδιασμός Αναμνηστικού συμμετοχής Μαγικής διαδρομής  

 





Η συνολική προεκτιμώμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 4.999,68 € 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (4.032,00 χωρίς το Φ.Π.Α.) και θα βαρύνει των Κ.Α. 

15.6471.02 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021. 
  

Δράμα, 18/11/2021 

 
Ο Συντάκτης Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προ-

στασίας, Παιδείας και Πολιτισμού 

  

Ιωάννης Λαζαρίδης Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης 





 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ  

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Ελευθερίας  

Ταχ. Κώδ. : 66 133                                                        Ενδεικτικός Προϋπ/σμός: 4.999,68 € 

Πληροφορίες : Ι. Λαζαρίδης         Κ.Α.: 15.6471.02 

Τηλ. : 2521027415 

 
 

Τίτλος: Σχεδιασμός – γραφιστικές υπηρεσίες προωθητικού υλικού 

CPV: 79822500-7 Υπηρεσίες γραφικού σχεδιασμού 

  
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 Σχεδιασμός και δημιουργία διαφημιστικής 

καμπάνιας social media 
500,00 

2 Σχεδιασμός φυλλαδίου Μαγικής Διαδρομής 150,00 

3 Σχεδιασμός Προγράμματος διάσταση Α4 (24 

σελίδων) 
1.800,00 

4 Σχεδιασμός 25 διαφορετικών αφισών Α3 600,00 

5 Σχεδιασμός γραφιστικού θέματος για επιφάνειες 

κυρίως 1x1μ. (μουσαμάδες) 
200,00 

6 Σχεδιασμός γραφιστικού θέματος για επιφάνειες 

Roll up banners 1x2μ.  
200,00 

7 Σχεδιασμός γραφιστικού θέματος για μπουφάν, 

φούτερ και σκουφάκια 
100,00 

8 Σχεδιασμός γραφιστικού θέματος για τσάντες 

(χάρτινες) 
100,00 

9 Σχεδιασμός Φυλλαδίου Α5 150,00 

10 Σχεδιασμός Αναμνηστικού συμμετοχής  120,00 

11 Σχεδιασμός Αναμνηστικού συμμετοχής 

Μαγικής διαδρομής  
112,00 

ΣΥΝΟΛΟ 4.032,00 

ΦΠΑ 24% 967,68 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 4.999,68 

Δράμα, 18/11/2021 

 

Ο Συντάκτης Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κοινωνι-
κής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού 

  

Ιωάννης Λαζαρίδης Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης 

 




