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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 30-6-2022
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αριθ. Πρωτ. 
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Ελευθερίας

66133 Δράμα 
Πληροφορίες:  Α. Μωυσιάδου

     Τηλέφωνο : 2521021698
Ηλ. Ταχυδρομείο: amous@dimosdramas.gr Προς: Λογιστήριο  

Κοιν: Τμήμα Προμηθειών 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών 
προβολής διαφήμισης, Βιντεοσκόπησης,Catering, φιλοξενίας-διαμονής, καλλιτεχνικών, 
τυπογραφικών και Security της εκδήλωσης «ΓΙΟΡΤΗ ΒΙΒΛΙΟΥ>>  Κ.Α. 15.6471.01 (οικ. 
Έτους 2022). 

Έχοντας υπόψη:
1) την υπ’αριθμ. 117/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί «Έγκριση 
πραγματοποίησης πολιτιστικών εκδηλώσεων-δράσεων Δήμου Δράμας»
2) την υπ΄αριθμ. 249/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί 
«Εξειδίκευση πίστωσης για τις εκδηλώσεις «Ελευθέρια 2022» και «Γιορτή Βιβλίου 
2022»
3) την υπ’ αριθμ 128/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί Έγκριση ανάθεσης σε 
τρίτο της φύλαξης της Γιορτής  βιβλίου λόγω αδυναμίας εκτέλεσης με  ίδια  μέσα  .
4) Τις άμεσες ανάγκες του Δήμου που πρέπει να καλυφθούν το ταχύτερο δυνατό, 
δεδομένων των ασφυκτικών ημερομηνιών για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης 
«Γιορτή Βιβλίου» (από 09-7-2022 έως 17-07-2022), κρίνεται αναγκαία, η απευθείας 
ανάθεση παροχής υπηρεσιών προβολής/διαφήμισης, Catering, φιλοξενίας/διαμονής, 
καλλιτεχνικών, Security και προμήθειας τυπογραφικών.

Τμήμα Α Τεχνική Περιγραφή υπηρεσιών προβολής και διαφήμισης
Προβολή της εκδήλωσης μέσω της δημοσίευσης του προγράμματος της στις τοπικές 

εφημερίδες «Πρωινός Τύπος, Χρονικά, Ψίθυροι, Ενημέρωση ,Εργασία Συν » για την 
ενημέρωση των δημοτών. Μέσω της προβολής γίνονται γνωστά τα στοιχεία της 
εκδήλωσης (π.χ. Εκδήλωση, ώρα εκδήλωσης, τόπος διεξαγωγής και γενικά στοιχεία που 
θα βοηθήσουν την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων). Προτείνουμε την έκδοση 
απόφασης απ’ ευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας αυτής, για συνολικό ποσό ύψους €300,00 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%). 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 79970000-4 (Υπηρεσίες δημοσιεύσεων)
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Τμήμα Β Τεχνική Περιγραφή υπηρεσιών Καλλιτεχνικών 
Παράσταση από το θέατρο Σκιών Κουγιουμτζής, ”Ο Καραγκιόζης στη χώρα της 

σκιάς” 
Προτείνουμε την έκδοση απόφασης απ’ ευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας αυτής, για 

ποσό ύψους €300,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%. 
ΚΩΔΙΚΟΣ (CPV: 92312000-1) (Καλλιτεχνικές Υπηρεσίες)

Τμήμα Γ΄ Τεχνική περιγραφή Security
Νυχτερινή φύλαξη των περιπτέρων τις ώρες που δεν θα λειτουργεί η έκθεση, που 

θα βρίσκονται στην κεντρική πλατεία όπου θα διεξαχθεί η εκδήλωση από τις 09-7-2022 
έως 17-7-2022. Είναι απαραίτητη η φύλαξη γιατί θα υπάρχουν τοποθετημένα 
περίπτερα με προϊόντα και δεν υπάρχει προσωπικό που να εξασφαλίζει αυτή την 
ανάγκη, ούτε με την Δημοτική Αστυνομία λόγω έλλειψης προσωπικού και ανάγκης 
φύλαξης εκτός ωραρίου (Βραδινές ώρες).

Προτείνουμε την έκδοση απόφασης απ’ ευθείας ανάθεσης  της υπηρεσίας αυτής 
συνολικής δαπάνης €600,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 79713000-5 (Υπηρεσίες Φύλαξης)

Τμήμα Δ’ Τεχνική περιγραφή Catering
Στις 09-07-2021 ημέρα εγκαινίων της εκδήλωσης γιορτής βιβλίου θα 

προσφερθούν στους παριστάμενους χυμοί και νερά λόγω των καιρικών συνθηκών και 
του καύσωνα.

150 νερά
150 χυμοί
Προτείνουμε την έκδοση απόφασης απ’ ευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας αυτής 

συνολικής δαπάνης €300,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ .
CPV: 55300000-3 (Υπηρεσίες εστιατορίου και παροχής φαγητού).

Τμήμα Ε’ Τεχνική περιγραφή Φιλοξενία και Διαμονή
Φιλοξενία ( διαμονή και διατροφή) για ένα βράδυ (Παρασκευή 15-7-2022) των 

συγγραφέων Νάγια Δαλακούρα και Φωτεινή Ναούμ  που θα συμμετέχουν στην 
εκδήλωση συμβάλλοντας αφιλοκερδώς στην επιτυχία της εκδήλωσης . Οι παραπάνω 
συγγραφείς θα παρουσιάσουν  έργα νεοελληνικής λογοτεχνίας.
  Προτείνουμε την έκδοση απόφασης απ’ ευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας αυτής 
συνολικής δαπάνης €300,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ .

Επισημαίνεται ότι στην ως άνω τιμή συμπεριλαμβάνεται και ο φόρος διαμονής .
CPV: 55100000-1 (Υπηρεσίες ξενοδοχείων)

Τμήμα ΣΤ’ Τεχνική περιγραφή Προμήθειας Τυπογραφικών ειδών
Για την ενημέρωση των δημοτών θα τυπωθούν αφίσες και προσκλήσεις όπου θα 

αναφέρουν όλο το πρόγραμμα της εκδήλωσης.
Προτείνουμε την έκδοση απόφασης απ’ ευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας αυτής 

συνολικής δαπάνης €400,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ .
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV     22000000-0 Έντυπο υλικό και συναφή προϊόντα
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Συνολικό κόστος της εκδήλωσης «Γιορτή Βιβλίου» €2.200,00 Euro 
συμπεριλαμβανομένου 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 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 των ζητούμενων δαπανών 
υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Κ.Α. 15.6471.01 (Έξοδα Πολιτιστικών 
Εκδηλώσεων) του προϋπολογισμού του Δήμου μας οικ. έτους 2022.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού

Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης

Συνημμένα:
1. 117/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
2. 249/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
3.           128/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
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