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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δράμα 08/07/2022
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 15.6471.01.
Σχετ: α) η υπ΄αριθμ.132/2022(ΑΔΑ: ΨΦΥΓΩ9Μ-Φ8Ο) με τίτλο «Έγκριση πραγματοποίησης 

πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δράσεων «Καλοκαίρι στην Πόλη 2022»

β) Η υπ’ αρ. 260/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Εξειδίκευση Πίστωσης για 
πραγματοποίηση πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δράσεων «Καλοκαίρι στην Πόλη 2022»με 
την οποία εγκρίθηκε η εξειδίκευση της διαθέσιμης πίστωσης ποσού 28.000,00€ για τις δαπάνες 
διοργάνωσης της πολιτιστικής και ψυχαγωγικής δράσης «Καλοκαίρι στην Πόλη 2022».

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 
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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 
27.789,06 € και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6471.01 του οικονομικού έτους 2022.

Οι αιτούμενες υπηρεσίες εμπίπτουν στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξι- λογίου 
Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): 79952000-2 Υπηρεσίες Εκδηλώσεων.

Η διαδικασία ανάθεσης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 Προσφυγή 
στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 της Οδηγίας 
2014/24/ΕΕ) ν.4416/2016

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως προχωρήσετε στην διαδικασία έκδοσης 
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του ΚΑ 15.6471.01 με πίστωση 27.789,06€ με Φ.Π.Α. για το 
οικονομικό έτος 2022.

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

Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης
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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: 27.789,06 € 
Πληροφορίες : Α. Μωυσιάδου Κ.Α.: 15.6471.01
Τηλ. : 2521021698

Τίτλος: Δαπάνες πολιτιστικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων «Καλοκαίρι στην Πόλη 2022»
CPV: 79952000-2 Υπηρεσίες Εκδηλώσεων

❖ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

α) με την υπ΄αριθμ.132/2022(ΑΔΑ: ΨΦΥΓΩ9Μ-Φ8Ο) με τίτλο «Έγκριση 
πραγματοποίησης πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δράσεων «Καλοκαίρι στην Πόλη 2022»

β) Η υπ’ αρ. 260/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Εξειδίκευση 
Πίστωσης για πραγματοποίηση πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δράσεων «Καλοκαίρι στην Πόλη 
2022»με την οποία εγκρίθηκε η εξειδίκευση της διαθέσιμης πίστωσης ποσού 28.000,00€ για τις δαπάνες 
διοργάνωσης της πολιτιστικής και ψυχαγωγικής δράσης «Καλοκαίρι στην Πόλη 2022».

Επιπλέον, εγκρίθηκε δαπάνη ύψους 28.000,00 ευρώ για δαπάνη πολιτιστικών και 
ψυχαγωγικών εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της δράσης «Καλοκαίρι 
στην Πόλη 2022» (θεατρικές παραστάσεις, μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, μουσικές συναυλίες 
και υπηρεσίες καλλιτεχνών) 

Οι δράσεις που προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν στο Δήμο μας στο πλαίσιο των εκδηλώσεων 
«Καλοκαίρι στην Πόλη 2022», είναι οι παρακάτω:

Τμήμα Ημερομηνία Τόπος 
Διεξαγωγής

Δράση Περιγραφή

1 18-22 Ιουλίου 
2022

Γρασίδια Αγίας 
Βαρβάρας

Δραστηριότητες 
εξωτερικού 
χώρου και 
παιχνίδια νερού

Outdoor activities και water sports θα φιλοξενηθούν για 
πέντε ημέρες στο πάρκο Αγίας Βαρβάρας με σκοπό την 
αναψυχή των πολιτών και την θεραπευτική επαφή με την 
φύση. Οι επισκέπτες στο πάρκο θα έχουν την ευκαιρία να 
δοκιμάσουν Canoe Kayak μέσα στη λίμνη, τοξοβολία, και 
flying fox χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Το πάρκο Αγίας 
Βαρβάρας είναι ιδανικός τόπος φιλοξενίας της δράσης λόγω 
του πρασίνου και του υγρού στοιχείου, τα οποία θα 
αξιοποιηθούν με απόλυτο σεβασμό στο οικοσύστημα. Οι 
δράσεις απευθύνονται σε παιδιά και ενήλικες. Ο ανάδοχος 
θα αναλάβει τα θέματα ασφάλειας και αστικής ευθύνης. Θα 
ζητηθεί η συνδρομή του Ερυθρού Σταυρού για τις πρώτες 
βοήθειες. 
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1Α 21 Ιουλίου Γρασίδια Αγίας 
Βαρβάρας

Περιβαλλοντικέ
ς Δράσεις 
Ευαισθητοποίη
σης & 
Ενημέρωσης 
στον 
Δήμο Δράμας

Ο Δήμος με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην αναγκαιότητα 
για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού αναφορικά 
με τη μείωση των αποβλήτων, διοργανώνει εκδήλωση με 
θέμα την επαναχρησιμοποίηση σε συνεργασία με το 
www.followgreen.gr/drama.

Πολίτες και μαθητές καλούνται να δώσουν δεύτερη 
ευκαιρία σε είδη που δεν τους είναι πλέον χρήσιμα. Πιο 
συγκεκριμένα, τα επιθυμητά είδη που θα συλλέγονται 
είναι ενδύματα, υποδήματα, βιβλία και μικρές 
ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές συσκευές σε καλή κατάσταση 
και θα δοθούν σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.

2 25 Ιουλίου 
2022

Νέα Κρώμνη 
(14ο Δ.Σ 
Δράμας)

Βγαίνουμε στη 
γειτονιά-1- 
Γνωριμία με το 
τένις και 
διαδραστικά 
παιχνίδια

Τα τελευταία χρόνια το τένις αποκτά όλο και 
περισσότερους φίλους όλων των ηλικιών. Στην Δράμα με 
αφορμή την σημαντική αποκατάσταση των γηπέδων στην 
περιοχή της ανάπλασης από τον Δήμο, στοχεύουμε να 
αναδείξουμε το άθλημα και τα οφέλη του. Οι 
πιστοποιημένοι προπονητές των τριών συλλόγων της 
Δράμας θα παρουσιάσουν το τένις με διαδραστικό και 
ευχάριστο τρόπο στους συμμετέχοντες όλων των ηλικιών. 
Παιδαγωγικά παιχνίδια και τα πρώτα βήματα του 
αθλήματος θα πλαισιώσουν την εκδήλωση. Κεντρικός 
στόχος της δράσης είναι η καλλιέργεια του αθλητικού 
ιδεώδους και της καλής πρακτικής της ενασχόλησης με 
αθλητικές δραστηριότητες σε καθημερινό επίπεδο. 

3 26 Ιουλίου 
2022

Νέα Κρώμνη 
(14ο Δ.Σ 
Δράμας)

Βγαίνουμε στη 
γειτονιά-1- 
Αγώνες τάβλι 
και Αναβίωση 
παιχνιδιών 
εποχής

Τραπεζοκαθίσματα θα τοποθετηθούν στον αύλειο χώρο του 
σχολείου και οι διαγωνιζόμενοι θα συμμετέχουν σε 
αγωνιστική τάβλι. Θα απονεμηθούν αναμνηστικά 
συμμετοχής. Με αυτή την δράση αποσκοπούμε στην 
γνωριμία και την διάδραση διαφορετικών ηλικιών μεταξύ 
τους και στην κοινωνικοποίηση ατόμων της ίδιας γειτονιάς 
και όχι μόνο. Σε δεύτερο χρόνο, τα παιδιά και ίσως και 
πρόθυμοι ενήλικες υπό την καθοδήγηση συντονιστών, θα 
εξοικειωθούν με και θα παίξουν παιχνίδια παλαιότερων 
εποχών, όπως το τζαμί. Στόχος είναι η ενθάρρυνση των 
μικρών ηλικιών για ελεύθερο παιχνίδι στη γειτονιά και η 
απαγκίστρωσή τους από τις ηλεκτρονικές συσκευές και τον 
καναπέ.

4 27 Ιουλίου 
2022

Νέα Κρώμνη 
(14ο Δ.Σ 
Δράμας)

Βγαίνουμε στη 
γειτονιά-1- 
Αφήγηση 
μύθων και 
θρύλων από την 
παράδοση και 
ανταλλαγή 
βιβλίων

Παρουσίαση μύθων και θρύλων από την ελληνική λαϊκή 
παράδοση από διάφορες περιοχές της χώρας μας με 
στοιχεία του φανταστικού και του περιέργου με 
αφηγηματικό τρόπο ατμοσφαιρικό και παραστατικό. 
Συνοδευτικά θα πραγματοποιηθεί ανταλλακτικό παζάρι 
λογοτεχνικών βιβλίων 

5 28 Ιουλίου 
2022

Νέα Κρώμνη 
(14ο Δ.Σ 
Δράμας)

Βγαίνουμε στη 
γειτονιά-1- 
Προβολή 
κινηματογραφικ
ής ταινίας & 
Βόλτες με 

Θα στηθεί σινεμά στον αύλειο χώρο του σχολείου και θα 
προβληθεί ταινία κατάλληλη για παιδιά και ενήλικες. Η 
δράση αποσκοπεί στην σύσφιξη των σχέσεων της γειτονιάς 
και εξοικείωση των συμμετεχόντων με τον θεσμό του 
θερινού σινεμά. & 
Η ηλεκτροκίνηση αποτελεί για πολλούς το μέλλον των 

http://www.followgreen.gr/drama
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ηλεκτρικά 
ποδήλατα

μετακινήσεων καθότι αποτελεί μια πιο οικολογική λύση σε 
σχέση με τα ορυκτά καύσιμα. Τα ηλεκτρικά ποδήλατα ως 
ένα υβριδικό είδος ανάμεσα στα μηχανάκια και τα 
συμβατικά ποδήλατα παρουσιάζονται ως μια σύγχρονη και 
ξεκούραστη λύση αστικής μετακίνησης.

6 29 Ιουλίου 
2022

Νέα Κρώμνη 
(14ο Δ.Σ 
Δράμας)

Βγαίνουμε στη 
γειτονιά-1- 
Συναυλία 
Φιλαρμονικής 
Ορχήστρας

Η ιστορική από το 1906 Φιλαρμονική Ορχήστρα Χωριστής 
υπό την καθοδήγηση του μαέστρου της Νίκου Βουλόδημου 
θα παίξει ένα καλοκαιρινό δροσερό ρεπερτόριο υπό το φως 
των αστεριών.

7 1 Αυγούστου 
2022

Θεατράκι Αγίας 
Βαρβάρας 

Μουσικό 
Οδοιπορικό με 
θέμα τη Σμύρνη

Αποσπάσματα από εικόνες, μαρτυρίες και τραγούδια και 
συνοδευτική συναυλία με Σμυρναίικη μουσική. Πρόκειται 
για ένα μουσικό οδοιπορικό στην κοσμοπολίτισσα Σμύρνη, 
την «Γκιαούρ Ιζμίρ», αλλά και μια αναφορά στους τρόπους 
με τους οποίους -μετά την καταστροφή- οι άνθρωποί της, οι 
πρόσφυγες, πλούτισαν την οικονομική, την πνευματική και 
την καλλιτεχνική ζωή της Ελλάδας. Θα ακουστούν και θα 
προβληθούν αποσπάσματα από μαρτυρίες, εικόνες και 
τραγούδια, που κινούνται στο περιθώριο της «επίσημης» 
Ιστορίας, έχουν όμως τη δυνατότητα να την κάνουν πιο 
ζωντανή και γι’ αυτό μας βοηθούν να την κατανοήσουμε.

8 2-3 
Αυγούστου 
2022

Βυζαντινά 
Τείχη

Όλη η Ελλάδα 
ένας 
Πολιτισμός 
«Camp 22”

Διαδραστική παράσταση με ζωντανή μουσική, για εφήβους 
και ενήλικες.
 Περιγραφή: Μία παράσταση που φέρει στο κέντρο της την 
«Ιστορία»: την ιστορία του τόπου μας, την ιστορία μιας 
παράστασης, την προσωπική μας ιστορία, μια ανθρώπινη 
ιστορία. Γιατί τις ιστορίες τις φτιάχνουμε εμείς οι ίδιοι, είτε 
συμμετέχουμε ενεργά μέσα σε αυτές, είτε παραμένουμε 
θεατές. Για να τις διατηρήσουμε στη μνήμη μας 
φωτογραφίζουμε κάθε στιγμή που θέλουμε να μας θυμίζει 
που ήμασταν, με ποιόν ήμασταν, και πως ήμασταν. Στο 
Camp 22 ο κόσμος, οι ιστορίες και οι ζωές, μας ανήκουν. 
Στο Camp 22 την Ιστορία τη γράφουμε εμείς.

9 8 Αυγούστου 
2022

Πάρκο 
Σαμοθράκης 
και Ορτακίου

Βγαίνουμε στη 
γειτονιά 2- 
Γνωριμία με το 
τένις και 
διαδραστικά 
παιχνίδια

Τα τελευταία χρόνια το τένις αποκτά όλο και περισσότερους 
φίλους όλων των ηλικιών. Στην Δράμα με αφορμή την 
σημαντική αποκατάσταση των γηπέδων στην περιοχή της 
ανάπλασης από τον Δήμο, στοχεύουμε να αναδείξουμε το 
άθλημα και τα οφέλη του. Οι πιστοποιημένοι προπονητές 
των τριών συλλόγων της Δράμας θα παρουσιάσουν το τένις 
με διαδραστικό και ευχάριστο τρόπο στους συμμετέχοντες 
όλων των ηλικιών. Παιδαγωγικά παιχνίδια και τα πρώτα 
βήματα του αθλήματος θα πλαισιώσουν την εκδήλωση. 
Κεντρικός στόχος της δράσης είναι η καλλιέργεια του 
αθλητικού ιδεώδους και της καλής πρακτικής της 
ενασχόλησης με αθλητικές δραστηριότητες σε καθημερινό 
επίπεδο

10 9 Αυγούστου 
2022

Πάρκο 
Σαμοθράκης 
και Ορτακίου

Βγαίνουμε στη 
γειτονιά 2- 
Αγώνες τάβλι 
και Αναβίωση 
παιχνιδιών 
εποχής

Τραπεζοκαθίσματα θα τοποθετηθούν στον αύλειο χώρο του 
σχολείου και οι διαγωνιζόμενοι θα συμμετέχουν σε 
αγωνιστική τάβλι. Θα απονεμηθούν αναμνηστικά 
συμμετοχής. Με αυτή την δράση αποσκοπούμε στην 
γνωριμία και την διάδραση διαφορετικών ηλικιών μεταξύ 
τους και στην κοινωνικοποίηση ατόμων της ίδιας γειτονιάς 
και όχι μόνο. Σε δεύτερο χρόνο, τα παιδιά και ίσως και 
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πρόθυμοι ενήλικες υπό την καθοδήγηση συντονιστών, θα 
εξοικειωθούν με και θα παίξουν παιχνίδια παλαιότερων 
εποχών, όπως το τζαμί. Στόχος είναι η ενθάρρυνση των 
μικρών ηλικιών για ελεύθερο παιχνίδι στη γειτονιά και η 
απαγκίστρωσή τους από τις ηλεκτρονικές συσκευές και τον 
καναπέ.

11 10 
Αυγούστου 
2022

Πάρκο 
Σαμοθράκης 
και Ορτακίου

Βγαίνουμε στη 
γειτονιά 2- 
Αφήγηση 
μύθων και 
θρύλων από την 
παράδοση και 
ανταλλαγή 
βιβλίων

Παρουσίαση μύθων και θρύλων από την ελληνική λαϊκή 
παράδοση από διάφορες περιοχές της χώρας μας με στοιχεία 
του φανταστικού και του περιέργου με αφηγηματικό τρόπο 
ατμοσφαιρικό και παραστατικό. Συνοδευτικά θα 
πραγματοποιηθεί ανταλλακτικό παζάρι λογοτεχνικών 
βιβλίων

12 11 
Αυγούστου 
2022

Πάρκο 
Σαμοθράκης 
και Ορτακίου

Βγαίνουμε στη 
γειτονιά 2- 
Προβολή 
κινηματογραφικ
ής ταινίας & 
Βόλτες με 
ηλεκτρικά 
ποδήλατα

Θα στηθεί σινεμά στο χώρο του πάρκου και θα προβληθεί 
ταινία κατάλληλη για παιδιά και ενήλικες. Η δράση 
αποσκοπεί στην σύσφιξη των σχέσεων της γειτονιάς και 
εξοικείωση των συμμετεχόντων με τον θεσμό του θερινού 
σινεμά &
Η ηλεκτροκίνηση αποτελεί για πολλούς το μέλλον των 
μετακινήσεων καθότι αποτελεί μια πιο οικολογική λύση σε 
σχέση με τα ορυκτά καύσιμα. Τα ηλεκτρικά ποδήλατα ως 
ένα υβριδικό είδος ανάμεσα στα μηχανάκια και τα 
συμβατικά ποδήλατα παρουσιάζονται ως μια σύγχρονη και 
ξεκούραστη λύση αστικής μετακίνησης.

13 12 
Αυγούστου 
2022

Γυμνάσιο 
Αρρένων

Μουσική 
Συναυλία το 
βράδυ της 
Αυγουστιάτικης 
Πανσελήνου

Μουσική συναυλία σε λάτιν ρυθμούς από 6μελή ορχήστρα, 
στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Δράμας, το βράδυ της 
Αυγουστιάτικης πανσελήνου

Το ποσό των 28.000,00€ θα περιλαμβάνει όλες τις παροχές και προμήθειες που 
είναι απαραίτητες για την πραγματοποίηση της δράσης με CPV: 79952000-2 οι 
οποίες ενδεικτικά θα περιλαμβάνουν τις κάτωθι επιμέρους υποχρεώσεις του 
αναδόχου:

Τεχνική Περιγραφή

1. Ενοικίαση εξοπλισμού τραπέζια/καθίσματα/τέντες
Αναλυτικά για τις παραπάνω δράσεις θα απαιτηθεί ο εξής εξοπλισμός

Α/α Τμήμα Εξοπλισμός Τεμάχια Τιμή μονάδας (€) Σύνολο (€)

Τμήμα 2 κιόσκι 3χ3 2 5 10

Τραπέζι πλαστικό 2 1 2

Καρέκλα πλαστική 40 0,5 20

1 Τμήμα 3 Τραπέζι πλαστικό 6 1 6

Καρέκλα πλαστική 50 0,5 25
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κιόσκι 3χ3 2 5 10

2 Τμήμα 4 Τραπέζι πλαστικό 2 1 2

Καρέκλα πλαστική 50 0,5 25

3 Τμήμα 5 Καρέκλα πλαστική 100 0,5 50

Τραπέζι πλαστικό 1 1 1

4 Τμήμα 6 Καρέκλα πλαστική 150 0,5 75

5 Τμήμα 8 Καρέκλα πλαστική 
(2/8/2022)

100 0,5 50

Καρέκλα πλαστική 
(3/8/2022)

100 0,5 50

Τμήμα 9 κιόσκι 3χ3 2 5 10

Καρέκλα πλαστική 50 0,5 25

6 Τμήμα 10 Τραπέζι πλαστικό 6 1 6

Καρέκλα πλαστική 50 0,5 25

κιόσκι 3χ3 2 5 10

7 Τμήμα 11 Τραπέζι πλαστικό 2 1 2

Καρέκλα πλαστική 50 0,5 25

8 Τμήμα 12 Καρέκλα πλαστική 100 0,5 50

Τραπέζι πλαστικό 1 1 1

9 Τμήμα 13 Καρέκλα πλαστική 300 0,5 150

Μεταφορά 210

ΣΥΝΟΛΟ 840

ΦΠΑ 24% 201,60

ΣΥΝΟΛΟ 1.041,60€
Εκτιμώμενο κόστος 840,00€+ 24%ΦΠΑ. Σύνολο δαπάνης 1.041,60€ συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ)

2. Πνευματικά δικαιώματα ταινίας (Τμήμα 5 +Τμήμα 12)

Οι κινηματογραφικές ταινίες υπόκεινται στο  Ν. 2121/1993.  «Πνευματική Ιδιοκτησία, 
Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα». Οι προβολές κινηματογραφικών ταινιών 
σε δημόσιους χώρους δεν επιτρέπονται εκτός, αν έχει χορηγηθεί άδεια από την δικαιούχο εταιρεία, αν 
έχουν καταβληθεί τα σχετικά δικαιώματα στους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης. Για το λόγο 
αυτό, για την απόκτηση δικαιώματος δημόσιας προβολής ταινίας θα πρέπει να δοθεί έγγραφη άδεια 
του νόμιμου εκδοχέα των δικαιωμάτων των ταινιών προκειμένου να γίνει εκχώρηση του δικαιώματος 
προβολής

Ως ταινία προβολής επιλέχθηκε το «Ποτέ την Κυριακή» ήταν η πρώτη ταινία του Ζυλ Ντασσέν, με σενάριο 
δικό του και πρωταγωνίστρια την Μελίνα Μερκούρη. Γυρίστηκε το 1960 εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα και 
είναι μία από τις διασημότερες ταινίες του παγκόσμιου κινηματογράφου κυρίως λόγω της βραβευμένης με 
Όσκαρ μουσικής που έγραψε ο Μάνος Χατζιδάκις.
Βραβεία: Βραβείο Φεστιβάλ των Καννών Καλύτερης ηθοποιού
Υποψηφιότητες: Όσκαρ Α' γυναικείου ρόλου
Είδος: Κωμωδία
Διάρκεια: 91 λεπτά

https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&sa=X&biw=1280&bih=671&sxsrf=ALiCzsaXqbx-iWKBEdxzVcBTDmoh_kQJwA:1657134108293&q=%CE%92%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%BF+%CE%A6%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB+%CF%84%CF%89%CE%BD+%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CF%8E%CE%BD+%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7%CF%82+%CE%B7%CE%B8%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CF%8D&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MEzKSrNQ4gIxjSrjsyzStWSzk630E8sTi1IgZHx5Zl5eapEVmFO8iDX83KTzjec2ntt0buu59ef2K5xbdm7r-ebzLed2AoXWnNutcL7lfOe5vQrnZgEV7T2393wfjLP7fC9Q2Vag7u3nmxTObT-349z-8w3n9gN17j_fu4OVcRc7EwcDAM3C-KiaAAAA&ved=2ahUKEwiUtfrO-eT4AhW3aGwGHa_SCGEQmxMoAHoECD4QAg
https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&sa=X&biw=1280&bih=671&sxsrf=ALiCzsaXqbx-iWKBEdxzVcBTDmoh_kQJwA:1657134108293&q=%CE%8C%CF%83%CE%BA%CE%B1%CF%81+%CE%91%27+%CE%B3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85+%CF%81%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%85&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MEzKSrNQ4gAx0wvLk7WUspOt9BPLE4tSIGR8eWZeXmqRVV5-bmZeYklmfl7xIla9cz3nm8_tOrfxfKPCuYnqCuc2n289t_fcxnM7gYJbz60_t_98q8L5xvM953aDmDtYGXexM3EwAADVGyROdAAAAA&ved=2ahUKEwiUtfrO-eT4AhW3aGwGHa_SCGEQmxMoAHoECEsQAg
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Εκτιμώμενο κόστος  100,00€ + ΦΠΑ 24% για κάθε προβολή (στις 28/7/2022 και 11/8/2022)
Σύνολο δαπάνης: 248,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

3. Γραφιστική επιμέλεια- διαφημιστική προβολή- έντυπα και προβολή σε μέσα μαζικής 
δικτύωσης- έξοδα παραγωγής/υλικά,σχεδιασμός αναμνηστικών

Περιλαμβάνει: Σχεδιασμό κεντρικού εικαστικού της οπτικής ταυτότητας για τις φετινές δράσεις της 
εκδήλωσης «Καλοκαίρι στην Πόλη 2022». Προσαρμογή της οπτικής ταυτότητας της εκδήλωσης για 
εφορμογή γενικά σε όλες τις δράσεις και τα έντυπα. Στο πρόγραμμα που θα καταθέσει ο ανάδοχος  θα 
περιγράφονται με σαφήνεια όλες οι εκδηλώσεις, ο τόπος και ο χρόνος που θα πραγματοποιηθούν.
Τα πνευματικά δικαιώματα όλου του υλικού θα ανήκουν στο Δήμο Δράμας και θα πρέπει να παραδοθούν σε 
μορφή .pdf, .jpg. Σε όλα τα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα θα πρέπει να υπάρχει το λογότυπο του Δήμου 
Δράμας και της εκδήλωσης «Καλοκαίρι στην Πολη».

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΥΛΙΚΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α ΣΕ ΤΕΜ ΤΙΜΗ

1 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ:
Περιλαμβάνει πρωτότυπο σχεδιασμό λογότυπου, πρωτότυπο 
σχεδιασμό του κεντρικού εικαστικού οπτικής ταυτότητας της 
εκδήλωσης ”ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑ”, προσαρμογή της οπτικής 
ταυτότητας σε όλες τις επιμέρους δράσεις και τα έντυπα. Επίσης 
περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την προβολή και την διαχείριση των 
χορηγούμενων δημοσιεύσεων (post & stories) στα Μέσα Κοινωνικής 
Δικτύωσης (social media) για 30 μέρες.

3.920,00

2 ΕΝΤΥΠΟ Α5 4ΣΕΛΙΔΟ: Γενικό πρόγραμμα εκδήλωσης σε 4χρωμία 2 
όψεων (4 σελίδες) σε χαρτί illustration 150gr

2.500  310,00

3 ΑΦΙΣΑ 33Χ48: Αφίσα γενικής εκδήλωσης για ανάρτηση στα 
καταστήματα που θα πληροφορεί το κοινό για τις εκδηλώσεις, τις 
ημερομηνίες και τους τόπους σε 4χρωμία, σε χαρτί illustration 150gr

100 100,00

4 ΜΠΑΝΕΡ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ:Διάσταση 80Χ350εκ. σε 4χρωμία μιας όψης 
σε μουσαμά 450γρ. που θα τοποθετηθεί κατά τη διάρκεια των 
εκδηλώσεων στις περιοχές που θα γίνουν οι δράσεις, με σκοπό την 
πληροφόρηση του κοινού, τη διακόσμηση των χώρων και τη 
μεγιστοποίηση της προβολής των εκδηλώσεων, στήριξη με κρικάκια 
και ανάρτηση με δεματικά.

2 150,00

5 ΜΠΑΝΕΡ ΚΑΘΕΤΟ: Διάσταση 80Χ200εκ. σε 4χρωμία μιας όψης σε 
μουσαμά 450γρ. που θα τοποθετηθεί κατά τη διάρκεια των 
εκδηλώσεων στις περιοχές που θα γίνουν οι δράσεις, με σκοπό την 
πληροφόρηση του κοινού, τη διακόσμηση των χώρων και τη 
μεγιστοποίηση της προβολής των εκδηλώσεων. Στήριξη με πηχάκια 
και ανάρτηση με σχοινί.

8 250,00

6 ΣΗΜΑΙΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ & ΙΣΤΟ FLYING BANNER: Διάσταση 
σημαίας: 70Χ2.70 εκ. Συνολική διάσταση με βάση: 400Χ75 σε 
4χρωμία διπλής όψης σε ειδικό διάτρητο σημαιόπανο που θα 
τοποθετηθεί κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων στις περιοχές που θα 
γίνουν οι δράσεις, με σκοπό την χωροθέτηση του χώρου, τη 
διακόσμηση των χώρων και τη μεγιστοποίηση της προβολής των 

4 320,00
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εκδηλώσεων. Μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί και σε άλλες 
εκδηλώσεις του Δήμου με αλλαγή του πανιού. Στήριξη με ειδική 
πλαστική βάση με βαρίδι και ανάρτηση με ιστό.

7 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έντυπο πρόσκλησης Α5 διπλής όψης 4χρωμία σε 
χαρτί 300γρ που θα περιέχει γενικές πληροφορίες και τους τόπους των 
εκδηλώσεων.

250 120,00

8 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Έντυπο βεβαίωσης συμμετοχής Α4 
μιας όψης 4χρωμία σε χαρτί 170γρ που θα δοθεί ως αναμνηστικό 
στους συμμετέχοντες που θα πάρουν μέρος στις δράσεις.

300 150,00

9 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ: Έντυπο πρόγραμμα Α5 διπλής 
όψης σε χαρτί 170γρ που θα περιέχει το αναλυτικό πρόγραμμα των 
τραγουδιών που θα παίξει η φιλαρμονική μπάντα της Χωριστής

300 180,00

10 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΔΩΡΟ: Παιχνίδι για τη θάλασσα φρίσμπι από 
σκληρό πλαστικό με έκδοση μεταξοτυπίας το λογότυπο της εκδήλωσης 
PP PLASTIC διάσταση 22,5Χ22,5 εκ Διάσταση εκτύπωσης: 13 εκ 
διάμετρος

200 550,00

11 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΔΩΡΟ: Τάβλι από ξύλο οξιάς διαστάσεων 48Χ48εκ 
με πλαστικά πούλια που θα έχει εκτύπωση το λογότυπο της εκδήλωσης 
και θα δοθεί ως δώρο στους νικητές της δράσης του τουρνουά τάβλι.

8 240,00

ΣΥΝΟΛΟ 6.290,00

ΦΠΑ 24% 1.509,60

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΛΙΚΟ (ΜΕ ΦΠΑ) 7.799,60

Εκτιμώμενο κόστος 6.290,00€+ 24%ΦΠΑ. (Σύνολο δαπάνης 7.799,60€ συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ)

4. Φωτογραφική και οπτικοακουστική κάλυψη όλων των εκδηλώσεων και ενοικίαση εξοπλισμού

Ο ανάδοχος θα πρέπει να καλύψει όλες τις δράσεις. Το υλικό θα παραδοθεί στο Δήμο Δράμας σε υψηλή 
ανάλυση. Το φωτογραφικό υλικό θα πρέπει να παραδοθεί επεξεργασμένο και το υλικό από τις λήψεις θα πρέπει 
να παραδώσει σε μονταρισμένα πλάνα. Τα πνευματικά δικαιώματα όλου του υλικού θα ανήκουν στο Δήμο 
Δράμας. Το υλικό θα παραδοθεί σε εξωτερική μονάδα αποθήκευσης δεδομένων μαζί με τις μακέτες όλων των 
παραδοτέων.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΜΗ

Ενοικίαση και χειρισμός σύγχρονου κινηματογραφικού και φωτογραφικού εξοπλισμού για 
18 μέρες. Συγκεκριμένα: κάμερες Sony A7Siii,  Sony A7iii, βάσεις Dji Ronin RS2, φακοί 
Sigma 24-70 f/2.8 W/Mattebox + Nd Φίλτρα, Sony 35mm f/1.8, Sony 85mm f/1.8,  Zoom 
H4n pro, drone Dji Air 2S και άλλα περιφερειακά.

1.800,00

Αγορά πνευματικών δικαιωμάτων της μουσικής για 13 προωθητικά επι μέρους βίντεο και 
για 1 συνολικό όλων των ημερών μαζί που θα δημιουργηθούν.

200,00
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Επεξεργασία και διόρθωση χρωμάτων στις φωτογραφίες 100,00

Μοντάζ και επεξεργασία για 13 βίντεο των 25 δευτερολέπτων (teaser) 600,00

Μοντάζ και επεξεργασία για 1 βίντεο των 2:30 λεπτών περίπου 300,00

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΛΙΚΟ (ΜΕ ΦΠΑ)     3.000,00

5. Watersports- Παιχνίδια στο πάρκο και στις πηγές της Αγίας Βαρβάρας (Τμήμα 1)

Οι επισκέπτες στο πάρκο θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν Canoe Kayak μέσα στη λίμνη, 

τοξοβολία και flying fox χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Το πάρκο Αγίας Βαρβάρας είναι ιδανικός 

τόπος φιλοξενίας της δράσης λόγω του πρασίνου και του υγρού στοιχείου, τα οποία θα 

αξιοποιηθούν με απόλυτο σεβασμό στο οικοσύστημα. Οι δράσεις απευθύνονται σε παιδιά και 

ενήλικες. Θα ζητηθεί η συνδρομή του Ερυθρού Σταυρού για τις πρώτες βοήθειες.  

Ωρες 17:30-21:30

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΥΛΙΚΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΙΜΗ

1 Flying Fox: Στήσιμο και υλοποίηση μιας εναέριας διαδρομής όπου 
αιωρούμαστε με την τροχαλία ενδιάμεσα σε 2 σταθερά σημεία 
(δέντρα ή κολώνες) με συρματόπλεγμα μήκους έως 50 μέτρα με 
χρήση ειδικού αναρριχητικού εξοπλισμού. Καθόλη την διάρκεια 
της δραστηριότητας θα υπάρχουν 2 εξειδικευμένα άτομα και στην 
αρχή και στο φινάλε για την ομαλή και ασφαλή εκτέλεση της 
υπαίθριας δραστηριότητας.

1100,00

2 Τοξοβολία: Ειδικός στόχος στημένος μαζί με τον απαραίτητο 
εξοπλισμό εκτέλεσης (Στόχος - Τόξο– βέλη) με την συνεχή 
παρουσία ενός πιστοποιημένου ατόμου που θα ελέγχει και θα 
βοηθάει καθόλη την διάρκεια της δραστηριότητας.

1100,00

3 Canoe - Kayak: 5 Canoe-Kayak θα παραχωρηθούν από τον Δήμο. 
Όλος ο υπόλοιπος εξοπλισμός (σωσίβια – κράνη) καθώς και 
εξειδικευμένος οδηγός καθ’ όλη την διάρκεια της δραστηριότητας 
που θα ελέγχει την ομαλή και ασφαλέστερη εκτέλεση της 
δραστηριότητας στην λίμνη της Αγίας Βαρβάρας.

600,00
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ΣΥΝΟΛΟ 2.800,00

ΦΠΑ 24% 672,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 3.472,00

Εκτιμώμενο κόστος 2.800,00€+ 24%ΦΠΑ. (Σύνολο δαπάνης 3.472,00€ συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ)

6. Συναυλίες και εκδηλώσεις αφήγησης (Τμήμα 4- Τμήμα 7- Τμήμα 11- Τμήμα 13)

Τμήμα 1+ Τμήμα 11:

• Διαδραστική παράσταση αφήγησης για όλες τις ηλικίες. 
• Περιλαμβάνει αφήγηση παραμυθιών, παιχνίδι και συνδιαλλαγή με το κοινό μέσα σε ένα πλαίσιο 

αμοιβαίας επικοινωνίας, καθώς η προφορικότητα και το παραμύθι παίζουν κυρίαρχο ρόλο στη 
δημιουργία δεσμών και συνοχής των κοινοτήτων. 

• Ημέρες εκδήλωσης: 27/7/2022 και 10/8/2022
• Διάρκεια: 1,5- 2 ώρες
• Δεν περιλαμβάνονται τεχνικές απαιτήσεις (ήχος, φώτα, κλπ)

Εργασία Τμήμα 4+ Τμήμα 11 ΚΟΣΤΟΣ

Εμψυχώτρια- αφηγήτρια 1 100,00

Εμψυχώτρια- αφηγήτρια 2 100,00

ασφαλιστικές εισφορές-οδοιπορικά 83,02

ΣΥΝΟΛΟ 283,02

ΦΠΑ 6% 16,98

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 300,00

σίτιση 2 ατόμων Χ 20 ευρώ/άτομο 40,00

ΦΠΑ 13% 5,20

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 45,20

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 345,20

Εκτιμώμενο κόστος συνολικής αμοιβής 345,20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για κάθε παράσταση. (Σύνολο 
δαπάνης 690,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Τμήμα 7

• Πρόκειται για ένα μουσικό οδοιπορικό στην κοσμοπολίτισσα Σμύρνη, την «Γκιαούρ Ιζμίρ», αλλά και 
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μια αναφορά στους τρόπους με τους οποίους -μετά την καταστροφή- οι άνθρωποί της, οι πρόσφυγες, 
πλούτισαν την οικονομική, την πνευματική και την καλλιτεχνική ζωή της Ελλάδας.

• Θα ακουστούν και θα προβληθούν αποσπάσματα από μαρτυρίες, εικόνες και τραγούδια, που 
κινούνται στο περιθώριο της «επίσημης» Ιστορίας, έχουν όμως τη δυνατότητα να την κάνουν πιο 
ζωντανή και γι’ αυτό μας βοηθούν να την κατανοήσουμε.

• Έρευνα - παρουσίαση : Δημήτρης Καζάκης
• Μουσική συναυλία Σμυρνεικης μουσικής με το σχήμα “Γιανελί” 
• Τριμελές μουσικό σχήμα με 2 μουσικά όργανα και 1 τραγουδιστή
• Συμπεριλαμβάνεται μία (1) πρόβα
• Μέρα παράστασης 1/8/2022
• Διάρκεια : 1,5-2 ώρες
• Δεν περιλαμβάνονται τεχνικές απαιτήσεις (ήχος, φώτα, κλπ)

Μουσική συναυλία Τμήμα 7 ΚΟΣΤΟΣ

Μουσικός 1 : βιολί 100,00

Μουσικός 2 : πολίτικο λαούτο 100,00

Μουσικός 3: τραγούδι 100,00

ασφαλιστικές εισφορά ενός (1) μουσικού- 
οδοιπορικά τριών (3) μουσικών

100,00

ΣΥΝΟΛΟ 400,00

ΦΠΑ 24% 96,00

ΣΥΝΟΛΟ (1) ΜΕ ΦΠΑ 496,00

Σίτιση 3 μουσικών + 1 ερευνητή Χ 20 
ευρώ/άτομο

80,00

ΦΠΑ 13% 10,40

ΣΥΝΟΛΟ (2) ΜΕ ΦΠΑ 90,40

Πρόσληψη 2 μουσικών (ΣΥΝΟΛΟ 3) 135,06

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 721,46

Εκτιμώμενο κόστος συνολικής αμοιβής παράστασης 721,46€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Τμήμα 13

• 7μελές μουσικό σχήμα αποτελούμενο από έξι (6) μουσικά όργανα και ένα (1) τραγουδιστή
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• Μουσικά όργανα: βιολί, ακορντεόν-πιάνο-κλαρινέτο-κοντραμπάσο-καχόν

• Μέρα παράστασης: 13/8/2022

• Διάρκεια: 1,5- 2 ώρες

• Συμπεριλαμβάνεται μία (1) πρόβα

• Δεν περιλαμβάνονται τεχνικές απαιτήσεις (ήχος, φώτα, κλπ)

Μουσική συναυλία – Τμήμα 13 ΚΟΣΤΟΣ

Μουσικός 1: βιολί 150,00

Μουσικός 2: ακορντεόν 150,00

Μουσικός 3: πιάνο 150,00

Μουσικός 4: κλαρινέτο 150,00

Μουσικός 5: Κοντραμπάσο 150,00

Μουσικός 6: καχόν (κρουστό) 150,00

Μουσικός 7: τραγούδι 150,00

ασφαλιστικές εισφορές-οδοιπορικά 562,90

ΣΥΝΟΛΟ 1.612,90

ΦΠΑ 24% 387,10

ΣΥΝΟΛΟ-1 ΜΕ ΦΠΑ 2.000,00

σίτιση 7 μουσικών Χ 20 ευρώ/άτομο 140,00

ΦΠΑ 13% 18,20

ΣΥΝΟΛΟ-2 ΜΕ ΦΠΑ 158,20

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.158,20

7. Υλικά-Αναλώσιμα

Υλικά- Αναλώσιμα Κόστος

2 κούτες μπαλάκια προπόνησης τένις για τις 2 
δράσεις “Γνωριμία με το τένις”

200,00

6 μπάλες για τα παιχνίδια εποχής τύπου “βόλεϊ) 60,00
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Απρόβλεπτα 140,00

ΣΥΝΟΛΟ 400,00

ΦΠΑ 96,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 496,00

8. Κόστος σχεδιασμού- Υλοποίησης-Επίβλεψης-Εμψύχωσης-Διοικητική Υποστήριξη-Λογιστική 
Υποστήριξη-Πρόσληψη βοηθού

Σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος που 
περιλαμβάνει: σχεδιασμό του συνόλου του προγράμματος, 
επικοινωνία και προγραμματισμό, διοικητική υποστήριξη, 
εμψύχωση και επίβλεψη για το σύνολο των εκδηλώσεων και 
δράσεων (αφορά απασχόληση 2 ατόμων)

4.500,00

Λογιστική υποστήριξη/αμοιβή 100,00

Ασφάλιση αστικής ευθύνης 800,00

ΣΥΝΟΛΟ 5.400,00

ΦΠΑ 24% 1.296,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 6.696,00

Θέση εργασίας: Πρόσληψη ενός βοηθού γενικών 
καθηκόντων, για 4ωρο πενθημερο (20 ώρες/εβδομάδα) για 
το διάστημα 18/7 - 12/8 2022  

705,80

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7.401,80

9. ΠΡΟΒΟΛΗ- ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΜΕΣΑ: ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ-ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αφορά εκφώνηση και εγγραφή ραδιοφωνικού σποτ σε στούντιο, με 12 αναμεταδόσεις αυτού σε καθημερινή 
βάση για 28 ημέρες από τα εξής45 ραδιόφωνα:
Energy fm 88,9,/ 190,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
Ράδιο Δράμα 99,/ 190,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
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Sun Radio 97,1/ 190,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
και Star fm 93,5/190,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
O τηλεοπτικός σταθμός STAR B.Ελλαδος έχει επιλεχθεί ως χορηγός επικοινωνίας.

Εκτιμώμενο συνολικό κόστος δαπάνης 760,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Σύνολο δαπάνης των 1 + 2 +  3 + 4+5 +6+7+8 : 27789,06 (Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

Η συνολική προεκτιμώμενη δαπάνη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των  
27.789,06  € και θα βαρύνει των Κ.Α. 15.6471.01 του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2022.

Ο Ανάδοχος  αναλαμβάνει την αστική ευθύνη των εκδηλώσεων και την έναντι τρίτου ή τρίτων 
ενδεχόμενη αποζημίωση για οτιδήποτε ήθελε συμβεί κατά τον χρόνο των εκδηλώσεων αυτών . Ο 
ανάδοχος  φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλιση των καλλιτεχνών σύμφωνα 
με την ισχύουσα εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία και βαρύνεται εξολοκλήρου με την καταβολή 
των σχετικών ασφαλιστικών εισφορών.

Δράμα, 08/07/2022

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

Μωυσιάδου Αναστασία Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης
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