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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δράμα 11/07/2022
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Πολιτισμού
Ταχ. Δ/νση:   Πλατεία Ελευθερίας

66133 Δράμα 
Πληροφορίες: Α. Μωυσιάδου
Τηλέφωνο: 2521021698
Ηλ. Ταχυδρο.: amous@dimosdramas.gr 

Προς: Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου – σε μας
Κοιν: Τμήμα Προμηθειών, σε μας

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του ΚΑ 15.6473.02.

Σχετ: α) η υπ΄αριθμ. ΑΔΣ 130/2022, ΑΔΑ 6Β0ΖΩ9Μ-35Η με τίτλο “Έγκριση πραγματοποίησης  
δράσης «Αθλητισμός και Παιχνίδι 2022» και λήψη απόφασης ανάθεσης σε τρίτο λόγω 
αδυναμίας εκτέλεσης με ιδία μέσα.
β) Η υπ’ αρ. 259/2022  (ΑΔΑ: ΨΩΠ3Ω9Μ-ΨΩ5) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα 
Εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση της δράσης «Αθλητισμός και Παιχνίδι 2022» με την 
οποία εγκρίθηκε η εξειδίκευση πίστωσης της δαπάνης για τη διοργάνωση της δράσης «Αθλητισμός 
και Παιχνίδι 2022», συνολικού ποσού 10.000,00€ (8.064,52 +ΦΠΑ 24%)

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 
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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».

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».

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των 9.142,80 
€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και εργοδοτικών εισφορών και θα βαρύνει τον Κ.Α. 
15.6473.02 (Οργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων)  του οικονομικού έτους 2022.
Οι αιτούμενες υπηρεσίες εμπίπτουν στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
Δημοσίων Συμβάσεων 92622000-7 | Υπηρεσίες οργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων

.
Η διαδικασία ανάθεσης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 32, παρ.2γ, 116,118,120 του Ν. 4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 
ΦΕΚ 147/Α’/8-8-2016 και τις τροποποιήσεις αυτού, ιδίως του Ν.4605/01-04-2019 (ΦΕΚ 
52/01.04.19/τ.Α').

2. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ145/Α/5-8-2016).
3. Την παρ.9 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 

του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α’/23-2-2007).
4. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010(ΦΕΚ αρ.87/Α/2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης” 
5. Την παρ. 1 του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α’/19-7-2018).

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως προχωρήσετε στην διαδικασία έκδοσης 
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του ΚΑ 15.6473.02 με πίστωση 9.142,80 Ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24% και εργοδοτικών εισφορών για το οικονομικό έτος 2022.

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

Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδη

https://www.contracts.gr/v1/cpv/code/92622000-7
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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: 9.142,80 € 
Πληροφορίες : Α. Μωυσιάδου Κ.Α.: 15.6473.02
Τηλ. : 2521021698

Τίτλος: Δαπάνες πραγματοποίησης δράσης «Αθλητισμός και Παιχνίδι 2022»
CPV: 92622000-7 | Υπηρεσίες οργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων

❖ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

α) υπ΄αριθμ. ΑΔΣ 130/2022, ΑΔΑ 6Β0ΖΩ9Μ-35Η με τίτλο “Έγκριση πραγματοποίησης  δράσης 
«Αθλητισμός και Παιχνίδι 2022» και λήψη απόφασης ανάθεσης σε τρίτο λόγω αδυναμίας 
εκτέλεσης με ιδία μέσα»
β) Η υπ’ αρ. 259/2022  (ΑΔΑ: ΨΩΠ3Ω9Μ-ΨΩ5) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα 
Εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση της δράσης «Αθλητισμός και Παιχνίδι 2022» με την 
οποία εγκρίθηκε η εξειδίκευση πίστωσης της δαπάνης για τη διοργάνωση της δράσης «Αθλητισμός 
και Παιχνίδι 2022», συνολικού ποσού 10.000,00€ (8.064,52 +ΦΠΑ 24%)

Επιπλέον, εγκρίθηκε δαπάνη ύψους 10.000,00 ευρώ για την διοργάνωση της 
δράσης «Αθλητισμός και Παιχνίδι 2022» και η ανάθεσή της σε τρίτο (σε ιδιώτη) 

Το Τμήμα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού, λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις κοινωνικές ανάγκες 

αλλά και τη μεγάλη ανταπόκριση των εργαζόμενων γονέων, προτείνει την υλοποίηση της Δράσης «Αθλητισμός 

και Παιχνίδι», δίνοντας τη χαρά στα παιδιά να απασχοληθούν δημιουργικά συν ευρισκόμενα με συμμαθητές, 

γείτονες και φίλους τους. Η δράση δεν θα είναι απλώς μια υπεύθυνη φύλαξη των παιδιών αλλά θα περιλαμβάνει 

κυρίως αθλητικές δραστηριότητες και ώρες ξενοιασιάς και δημιουργίας.

Η δράση «Αθλητισμός και Παιχνίδι» θα απευθύνεται σε έως 100 παιδιά ηλικίας 7-12 ετών, τα οποία θα 

επιλεγούν με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια και θα έχει διάρκεια 5 εβδομάδες.

Η μοριοδότηση των κριτηρίων επιλογής των παιδιών θα γίνει σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΟΡΙΑ
1 ΤΕΚΝΑ ΟΡΦΑΝΑ ΚΑΙ ΑΠΟ 

ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ή ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ 

ΠΡΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ

50

2 ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΠΟ ΧΗΡΕΙΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ή ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ 

ΠΡΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ

40

3 ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΠΟ ΜΗΤΕΡΑ 

ΑΓΑΜΗ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ή ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ 

ΠΡΑΞΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

40

4 ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (ΔΙΑΖΥΓΙΟ ή 

ΔΙΑΖΕΥΚΤΗΡΙΟ ή ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΤΙ ΤΕΛΟΥΝ ΣΕ 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ

40

https://www.contracts.gr/v1/cpv/code/92622000-7
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ΓΟΝΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

5 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕ ΜΕΛΟΣ 

ΑΜΕΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 30

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΚΝΩΝ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ 

ΑΝΩ

30

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΚΝΩΝ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΡΙΑ

20

6

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΚΝΩΝ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΝΑ ΕΩΣ ΔΥΟ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

10

7 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 30

8 ΑΝΕΡΓΟΣ ΕΝΑΣ ΓΟΝΕΑΣ Ή 

ΑΝΕΡΓΟΙ ΓΟΝΕΙΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΙΣΧΥ

20

9 ΟΙΓΟΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 

ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 0-10.000€

30

10 ΟΙΓΟΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 

ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 10.001-

15.000€

25

11 ΟΙΓΟΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 

ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 15.001-

20.000€

20

12 ΟΙΓΟΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 

ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟ20.001-

25.000€

15

13 ΟΙΓΟΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 

ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 25.001-

30.000€

10

14 ΟΙΓΟΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 

ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 30.001€ ΚΑΙ 

ΑΝΩ

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΦΟΡΙΑΣ

5

Για την υλοποίησή της θα απασχοληθούν οι παρακάτω ειδικότητες:

1. (3) ΠΕ Φυσικής Αγωγής

2. (1) ΠΕ Παιδαγωγών

Τα παιδιά θα απασχολούνται σε αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες κατά τις ώρες 08:00-14:30 ώστε 

να αξιοποιούν με τρόπο ευχάριστο και δημιουργικό τον ελεύθερο χρόνο τους που θα τους γεμίζει χαρά, 

εμπειρίες, γνώσεις και ζωντάνια.

Χώροι διεξαγωγής των δραστηριοτήτων θα είναι το 5ο Γυμνάσιο Δράμας, και όπου αλλού απαιτηθεί από το 

πρόγραμμα των δραστηριοτήτων.

Ενδεικτικά το πρόγραμμα  της δράσης θα περιλαμβάνει:

1.Αθλητικές δραστηριότητες και γνωριμία με διάφορα σπορ:

Ο αθλητισμός και η άσκηση ανήκουν σε εκείνες τις φυσικές δραστηριότητες που ενισχύουν την ανάπτυξη των 

παιδιών όχι μόνο σε σωματικό επίπεδο μαθαίνοντας νέες ικανότητες αλλά τους δίνουν την ευκαιρία να 
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εκφραστούν και να ξεκινήσουν το μεγάλο ταξίδι της ανακάλυψης του εαυτού και της ταυτότητάς τους. Ο 

αθλητισμός προάγει την ομαδικότητα, τη φιλία, την πειθαρχία, την αυτοεκτίμηση, την επιμονή, την υπομονή 

και την αφοσίωση καθώς επίσης έχει σημαντικά οφέλη στην σωματική υγεία των παιδιών. Τα παιδιά θα έρθουν 

σε επαφή με μια πληθώρα αθλημάτων όπως το τένις, το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ αλλά και να αθληθούν στις 

σύγχρονες εγκαταστάσεις της αίθουσας γυμναστηρίου του 5ου Γυμνασίου

2. Σύγχρονα και παραδοσιακά παιχνίδια

Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ηλεκτρονικά παιχνίδια έχουν καταλάβει το μεγαλύτερο μέρος από τον ελεύθερο 

χρόνο των παιδιών και έχουν αρνητικές επιπτώσεις τόσο στον ψυχισμό τους όσο και στη σωματική τους υγεία, 

η παρούσα Δράση θα περιλαμβάνει παραδοσιακά και σύγχρονα παιχνίδια τα οποία ενθαρρύνουν την 

καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της φαντασίας του παιδιού. Παιχνίδια όπως τα «μήλα», οι «μουσικές 

καρέκλες», το «κουτσό» και διάφορα επιτραπέζια  είναι εξαιρετικά εργαλεία για την ανάπτυξη της 

πρωτοβουλίας με διασκεδαστικό τρόπο.

3.Πολιτιστικούς περιπάτους στην πόλη όπως ξεναγήσεις και επισκέψεις στο αρχαιολογικό μουσείο και άλλους 

χώρους πολιτιστικού και ιστορικού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της γνωριμίας των παιδιών με την πόλη τους

4. Στο πρόγραμμα θα καλούνται να παρουσιάσουν τη δραστηριότητά τους και να ενημερώσουν τα παιδιά 

διάφοροι φορείς όπως η Ελληνική Αστυνομία, ο Ερυθρός Σταυρός, το ΕΚΑΒ, σχολές παραδοσιακών χορών, 

αθλητικοί σύλλογοι κ.ά

Το ακριβές πρόγραμμα θα εγκρίνεται από το Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας και Πολιτισμού

Η συνολική δαπάνη (προϋπολογισμός) για την παραπάνω δράση ανέρχεται στο ποσό των 9.142,80€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και εργοδοτικών εισφορών και θα καλυφθεί από το Κ.Α 15.6473.02 (Οργάνωση 

αθλητικών δραστηριοτήτων).

Η ανάθεση του συνόλου των δημοσίων συμβάσεων για την πραγματοποίηση των ως άνω αναφερόμενων 

δαπανών θα πραγματοποιηθεί με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε 

από τον Ν.4782/2021. 

Τεχνική Περιγραφή

Η Δράση «Αθλητισμός και Παιχνίδι» θα πραγματοποιηθεί κατά τους καλοκαιρινούς μήνες του 2022 
και θα διαρκέσει 5 εβδομάδες. Η Δράση απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 7-12 χρονών που θα επιλεγούν 
με κοινωνικά κριτήρια όπως αναλύεται παρακάτω.
Η Δράση θα πραγματοποιηθεί στους χώρους του 5ου Γυμνασίου αλλά και στις αθλητικές 
εγκαταστάσεις του Δήμου, σε πάρκα ή άλλους κοινόχρηστους χώρους  όπως θα προβλέπεται από το 
πρόγραμμα.

Φορέας υλοποίησης.
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Η υλοποίηση της Δράσης θα ανατεθεί σε ιδιωτικό φορέα (ΑΔΣ 130/2022, ΑΔΑ 6Β0ΖΩ9Μ-35 Η)  που 
διαθέτει πιστοποίηση για την  υλοποίηση παρόμοιων προγραμμάτων (εκπαιδευτικά προγράμματα, 
προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης κλπ)

Επιλογή ωφελούμενων παιδιών.
Στη Δράση θα συμμετάσχουν  μέχρι 100 παιδιά. Η επιλογή των παιδιών που θα συμμετέχουν στην 
Δράση θα γίνει από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μετά από αίτηση των γονέων με κοινωνικά και 
οικονομικά κριτήρια .
Τα μόρια, ανά κατηγορία, κατανέμονται όπως φαίνεται στον προαναφερόμενο πίνακα.

Για την εγγραφή των παιδιών υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
 α. Αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα, στην οποία αναγράφονται το ονοματεπώνυμο του ίδιου και του 
παιδιού, η ηλικία του παιδιού, ο αριθμός κινητού τηλεφώνου του γονέα του παιδιού ή του κηδεμόνα 
του, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του και η διεύθυνση της κατοικίας του. 
β. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
γ. αντίγραφα κάρτας ανεργίας γονέων 

Δραστηριότητες
Για την εκπλήρωση των σκοπών της «Δράσης», ενδεικτικά προβλέπονται οι παρακάτω 
δραστηριότητες 
 Υγιεινή και ασφαλής απασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών με την 
ανάπτυξη ατομικής και ομαδικής δραστηριότητας
 Υλοποίηση προγραμμάτων έκφρασης, ψυχαγωγίας, άθλησης, ανάπτυξη δημιουργικότητας και 
φαντασίας
 Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων μάθησης οι οποίες είναι χρήσιμες, για την κοινωνικοποίηση και 
εξέλιξη των παιδιών, καθώς προάγεται η διαδράση τους με το πολιτιστικό και το φυσικό τους 
περιβάλλον. Ειδικότερα, οι υπηρεσίες αυτές συντονίζονται μέσα στο πλαίσιο δομημένων 
εργαστηρίων: Α. Φιλαναγνωσίας (Παραμυθοδρομίες, Μαθαίνω Παίζοντας, Κατασκευές παιχνιδιών, 
Συγγραφή παραμυθιών, Λεξομαχίες, Κόμικ, Μελέτη, Ρητορική, κλπ) Β. Πληροφορικής και 
Ρομποτικής (Ρομποτικά παιχνίδια, Διαγωνιστική Ρομποτική, Παιχνίδια με Bee-bot, Scenery Set, Lego, 
Δεξιότητες πληροφορικής, κλπ) Γ. Περιβάλλοντος και Επιστημών (Περιβαλλοντική αγωγή, 
Κατασκευές με επαναχρησιμοποιούμενα υλικά, Εκπαιδευτικά επιτραπέζια, Πειράματα Φυσικής & 
Χημείας, Περιβαλλοντικές δράσεις, Κηπουρική, Πετρώματα κ.α.) Δ. Τέχνης και Πολιτισμού 
(Θεατρικό Παιχνίδι, Δραματοθεραπεία, Κουκλοθέατρο, Θέατρο Σκιών, Μουσική, Μουσικοκινητική 
αγωγή, Πρόγραμμα ORF, Εικαστικά Εργαστήρια, Κεραμική, Κατασκευές, κλπ) Ε. Φυσικής Αγωγής 
(Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τέννις, μπάντμιντον, βόλλευ, πινγκ πονγκ, στίβο, αθλοπαιδιές, παραδοσιακοί 
χοροί, πολεμικές τέχνες, αυτοάμυνα, κλπ) και Στ. Εργαστήριο Δεξιοτήτων Σκάκι, Παίζω και μαθαίνω 
Αγγλικά, Κοινωνική ενσυναίσθηση, Ζαχαροπλαστική, Διασκεδαστικά Μαθηματικά, κλπ
 Οι δράσεις που τελικά θα γίνουν εξαρτώνται από τον αριθμό και την επιθυμία των παιδιών.
 Διαθεματικά projects, σε διασύνδεση με εκπαιδευτικές μονάδες, φορείς, υπηρεσίες του Δήμου και 
συλλόγους της πόλης 
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Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων
Ο Φορέας θα υποβάλλει εγκαίρως στην Αρμόδια υπηρεσία του Δήμου το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των 
δραστηριοτήτων.

Ο Δήμος θα διαθέσει το απαραίτητο φυλακτικο προσωπικό για την φύλαξη του σχολείου κατά τις 
ώρες λειτουργίας της Δράσης και το προσωπικό καθαριότητας.

Επίβλεψη
Με απόφαση του Προϊσταμένου της Αρμόδιας Διεύθυνσης θα οριστεί Επιβλέπων με τον Αναπληρωτή 
του ο οποίος θα έχει  την γενική εποπτεία της δράσης και θα υπογράψει τις βεβαιώσεις καλής 
εκτέλεσης.

Ανάλυση υπηρεσιών – κόστους για την υλοποίηση της δράσης «Αθλητισμός και Ψυχαγωγία 
2022» του Δήμου Δράμας:

Δαπάνη Ποσό ΦΠΑ Σύνολο
Αναλώσιμα 1.000,00€ 240,00€ 1.240,00€
Έξοδα Διοργάνωσης 3.500,00€ 840,00€ 4.340,00€
Σύνολο1 4.500,00€ 1.080,00€ 5.580,00€
Μισθοδοσία 4 
Υπαλλήλων

2.487,36€ - 2.487,36€

ΙΚΑ 4 Υπαλλήλων 1.075,44 - 1.075,44€
Γενικό Σύνολο 9.142,80€

Η συνολική προεκτιμώμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των  9.142,80€  € συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ και εργοδοτικών εισφορών και θα βαρύνει των Κ.Α. 15.6473.02 του προϋπολογισμού οικ. 
Έτους 2022.

Δράμα, 11/07/2022

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

Μωυσιάδου Αναστασία Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης
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