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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. 348/2021απόφαση 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 

mailto:ilaza@dimosdramas.gr




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

οικονομικής επιτροπής». 

 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 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας ενέκρινε την ανάθεση 

της δράσης «Καλλιτεχνικό εργαστήρι «Ξυλουργείο του Άη Βασίλη»».  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των 

14.880,00 € (12.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.). 

Την υπ’αριθμ. πρωτ.48793/26.11.2021 Απόφαση πολυετούς δαπάνης (ΑΔΑ: 

9Α6ΘΩ9Μ-2Ω1) 

Οι αιτούμενες υπηρεσίες εμπίπτουν στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξι-

λογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): 92312000-1 Καλλιτεχνικές υπηρεσίες. 

Η διαδικασία ανάθεσης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

118  Ν. 4412/2016.    

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως προχωρήσετε στην διαδικασία έκδοσης απόφα-

σης ανάληψης υποχρέωσης εις βάρος του  ΚΑ 15.6471.02 με πίστωση 14.880,00 με Φ.Π.Α. 

(12.000,00 χωρίς Φ.Π.Α.) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6471.02 του προϋπολογισμού οικ. 

Έτους 2021 με το ποσό των 13.853,80 €, ενώ για το 2022 θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6471.02 

με το ποσό των 1.026,20 €. 

 
    

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

 

Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης 
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Τίτλος: Καλλιτεχνικό εργαστήρι «Ξυλουργείο του Άη Βασίλη» 

CPV: 92312000-1 Καλλιτεχνικές υπηρεσίες 

    

❖ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
❖  

           

         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 14.880,00 ευρώ για ανάθεση της γενικής 

υπηρεσίας Καλλιτεχνικό εργαστήρι «Ξυλουργείο του Άη Βασίλη». 

Η περιγραφή των εργασιών που συμπεριλαμβάνονται στην εν λόγω δράση και του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού αυτής έχει ως ακολούθως:  
 

Τεχνική Περιγραφή και οικονομικά στοιχεία  

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

Στο σπιτάκι θα κατασκευάζονται ξύλινες φιγούρες και αντικείμενα / στολίδια από λεπτό 

κόντρα πλακέ. Τα εργαλεία που θα χρησιμοποιούνται θα είναι:  παιδικό πριονάκι , 

σφουγγαράκι γυαλόχαρτου, πιθανόν ένα μικρό κατσαβίδι μπαταρίας, πινέλα και μπογιές. 

Τα σχέδια και τα υλικά των κατασκευών, θα παρουσιαστούν στους αρμόδιους της 

διοργάνωσης προκειμένου να διαπιστωθεί η καταλληλότητα τους, όπως έγινε και την πρώτη 

χρονιά της λειτουργίας της συγκεκριμένης δράσης. 

Όλα τα παιδιά θα αποχωρούν από το «Ξυλουργείο του ‘Αη Βασίλη» παίρνοντας μαζί τους 

τη φιγούρα που έφτιαξαν ως ΔΩΡΟ  της εκδήλωσης και της δράσης που συμμετείχαν.  

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Η λειτουργία της δράσης θα γίνεται από τέσσερεις υπαλλήλους του αναδόχου σε ανάλογες 

βάρδιες, ακολουθώντας το ωράριο λειτουργίας της διοργάνωσης και τα νόμιμα ωράρια των 

συμβάσεων εργασίας . 

Δυο υπάλληλοι με 4ωρη καθημερινή απασχόληση Δευτέρα έως Παρασκευή . Ένας για το 

πρωί 10πμ με 2 μμ και ένας για το απόγευμα 5μμ με 9 μμ .  Κόστος περίπου τα 500 ευρώ 

μεικτά ο καθένας .  

 

Δυο υπάλληλοι με 4ωρη καθημερινή απασχόληση Τετάρτη έως Κυριακή . Ένας για το πρωί 

10πμ με 2 μμ και ένας για το απόγευμα 5μμ με 9 μμ . Κόστος περίπου τα 600 ευρώ μεικτά ο 

καθένας (Επειδή έχει και Σαββατοκύριακο). 

 

Δευτέρα  

10.00 με 14.00             1 εργαζόμενος   4 εργατοώρες 





17.00 με  21.00            1 εργαζόμενος   4 εργατοώρες  

 

Τρίτη 

10.00 με 14.00             1 εργαζόμενος  4 εργατοώρες 

17.00 με  21.00            1 εργαζόμενος  4 εργατοώρες 

 

Τετάρτη 

10.00 με 14.00             2 εργαζόμενοι8 εργατοώρες 

17.00 με  21.00            2 εργαζόμενοι8 εργατοώρες 

 

Πέμπτη 

10.00 με 14.00             2 εργαζόμενοι8 εργατοώρες 

17.00 με  21.00            2 εργαζόμενοι8 εργατοώρες 

 

Παρασκευή  

10.00 με 14.00             2 εργαζόμενοι  8 εργατοώρες 

17.00 με  21.00            2 εργαζόμενοι  8 εργατοώρες 

 

Σάββατο 

10.00 με 14.00             1 εργαζόμενος   4 εργατοώρες 

17.00 με  21.00            1 εργαζόμενος   4 εργατοώρες 

 

Κυριακή  

10.00 με 14.00             1 εργαζόμενος   4 εργατοώρες 

17.00 με  21.00            1 εργαζόμενος   4 εργατοώρες 

 

Συνολικά οι εργατοώρες που θα χρειαστούν είναι 328. Επίσης, για τις δυο μέρες του Ιανου-

αρίου το κόστος εργασίας με το ίδιο ωράριο καθώς και επιδόματα αδείας και Χριστουγέν-

νων είναι 300,00 περίπου ευρώ. Σύνολο εργασιακές δαπάνες 2.500,00 ευρώ.  

 

ΚΟΣΤΗ 

Το κόστος εκτέλεσης της δράσης για τον συνολικό χρόνο λειτουργίας της διοργάνωσης 

ανέρχεται στις 14.880,00 ευρώ. Σε αυτό περιλαμβάνεται η συνολική λειτουργία της δράσης 

καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης και περιλαμβάνει : προσωπικό, μισθοί και ασφάλεια, 

αναλώσιμα, ετοιμότητα για εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Δέσμευση του αναδόχου 

αποτελεί η απρόσκοπτη λειτουργία της δράσης, πραγματοποιώντας τις εγκεκριμένες 

κατασκευές μέχρι το τέλος της διοργάνωσης και έως  15.000 στολίδια/φιγούρες. 

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για τη δράση είναι ξύλινες φιγούρες και αντικείμενα / 

στολίδια από λεπτό κόντρα πλακέ. Αυτά θα κοστίσουν για 15.000 ξύλινα στολίδια 9.380,00 

ευρώ με ΦΠΑ  . Τα εργαλεία που θα χρησιμοποιούνται θα είναι:  παιδικό πριονάκι , 

σφουγγαράκι γυαλόχαρτου, πιθανόν ένα μικρό κατσαβίδι μπαταρίας, πινέλα και μπογιές τα 

οποία ως αναλώσιμα θα κοστίσουν 3.000,00 € με ΦΠΑ.  

 

Διάρκεια εκδήλωσης 29 ημέρες  

Έναρξη 05 Δεκεμβρίου 21 - Λήξη 02 Ιανουαρίου 2022  

Σύνολο ημερών λειτουργίας της δράσης 29 

Αναλογικά 14.880,00 €: 29 ημέρες = 513,10 ευρώ με το ΦΠΑ κόστος ανά ημέρα.  

 

 

Η συνολική προεκτιμώμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 14.880,00 € (12.000,00 χωρίς 

Φ.Π.Α.) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6471.02 του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021 με το 

ποσό των 13.853,80 €, ενώ για το 2022 θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6471.02 με το ποσό των 

1.026,20 €. 





  

 

Δράμα, 26/11/2021 

 

Ο Συντάκτης Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κοινωνικής 
Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού 

  

Ιωάννης Λαζαρίδης  Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 




