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        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 10-8-2022
                ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αριθ. Πρωτ. Ίριδα: 4094
                ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Ελευθερίας
66133 Δράμα Πληροφορίες: 

Σοφία Μαχαιρίδου Τηλέφωνο: 2521021698
Ηλ. Ταχυδρομείο: smaxair@dimosdramas.gr 

Προς: Τμήμα Προϋπολογισμού, 
Λογιστηρίου 

Κοιν: Τμήμα Προμηθειών

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή προμήθειας τυπογραφικών 

ειδών και υπηρεσιών φωτογράφισης εκδηλώσεων, της εκδήλωσης Dramaica  
Κ.Α.15.6471.01 (οικ. Έτους 2022). 

Σχετ: 1) την υπ’αριθμ. 149/2022 (ΑΔΑ: ΨΨΠΩΩ9Μ-ΗΔΓ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
περί «Έγκρισης Πραγματοποίησης πολιτιστικής εκδήλωσης Dramaica 2022 και έγκριση 
ανάθεσης της φύλαξης της εκδήλωσης σε τρίτο λόγω αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια 
μέσα.
2) την υπ΄αριθμ. 304/2022 (ΑΔΑ:9ΦΞ8Ω9Μ-ΔΘΜ) Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής περί «Εξειδίκευση πίστωσης για πραγματοποίηση της πολιτιστικής δράσης 
«Dramaica 2022».
3) Τις άμεσες ανάγκες του Δήμου που πρέπει να καλυφθούν το ταχύτερο δυνατό, 
δεδομένων των ασφυκτικών ημερομηνιών για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης 
Dramaica  (από 22-8-2022 έως 25-08-2022), κρίνεται αναγκαία, η απευθείας ανάθεση 
παροχής προμήθειας τυπογραφικών ειδών και υπηρεσιών φωτογράφισης 
εκδηλώσεων.

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 
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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».

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 
€2.856,40 και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6471.01 του οικονομικού έτους 2022.

Οι αιτούμενες υπηρεσίες εμπίπτουν στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 
Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων :

(CPV) 22150000-6 - Διαφημιστικά φυλλάδια
(CPV)79800000-2 - Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες.
(CPV) 79341000 6 - Υπηρεσίες διαφήμισης.
(CPV) 79961100-9 Υπηρεσίες διαφημιστικών φωτογραφήσεων

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως προχωρήσετε στην διαδικασία 
έκδοσης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του ΚΑ 15.6471.01 με πίστωση €2.856,40 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (€2.303,55 χωρίς 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
                     ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
                     ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Ελευθερίας

66 133 Δράμα Ενδεικτικός Προϋπ/σμός: €2.856,40
Πληροφορίες: Σοφία Μαχαιρίδου Κ.Α.: 15.6471.01
Τηλ.Επικ.: 25210 21698
Ηλ. Ταχυδρομείο: smaxair@dimosdramas.gr 

Τίτλος: Δαπάνες προμήθειας τυπογραφικών ειδών και υπηρεσιών φωτογράφισης εκδηλώσεων 
Dramaica 2022
(CPV) 22150000-6 - Διαφημιστικά φυλλάδια
(CPV)79800000-2 - Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες.
(CPV) 79341000 6 - Υπηρεσίες διαφήμισης.
(CPV) 79961100-9 Υπηρεσίες διαφημιστικών φωτογραφήσεων

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
1) Με την υπ’αριθμ.: 149/2022 (ΑΔΑ:ΨΨΠΩΩ9Μ-ΗΔΓ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί 
«Έγκρισης πραγματοποίησης πολιτιστικής εκδήλωσης Δήμου Δράμας Dramaica για το έτος 2022 
και έγκριση ανάθεσης της φύλαξης της εκδήλωσης σε τρίτο λόγω αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια 
μέσα».
2) Με την υπ΄αριθμ. 304/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:9ΦΞ8Ω9Μ-ΔΘΜ) περί 
«Εξειδίκευση πίστωσης για πραγματοποίηση της πολιτιστικής δράσης «Dramaica 2022».

Επιπλέον, εγκρίθηκε δαπάνη ύψους €2.900,00 για δαπάνη καλλιτεχνικών (με την υπ’αριθμ.: 
149/2022 ΑΔΑ:ΨΨΠΩΩ9Μ-ΗΔΓ) η οποία συμπεριλαμβάνει όλες τις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που 
θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της πολιτιστικής εκδήλωσης Dramaica για το έτος 2022 
(μουσικές συναυλίες και υπηρεσίες καλλιτεχνών) 
Οι καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που προγραμματίζεται να λάβουν χώρα στο Δήμο μας στο πλαίσιο 
της πολιτιστικής εκδήλωσης Dramaica για το έτος 2022, είναι οι παρακάτω:

Τεχνική Περιγραφή Προμήθειας Τυπογραφικών ειδών και υπηρεσίες φωτογράφισης 
εκδηλώσεων.

Για την ενημέρωση των δημοτών θα τυπωθούν μακέτες, αφίσες, πανό, Banner και 
προσκλήσεις όπου θα αναφέρουν όλο το πρόγραμμα της εκδήλωσης. Επίσης, αναμνηστικά 
συμμετοχής, λουράκια, μπλουζάκια, κλπ. Επιπρόσθετα, θα προβληθεί και θα διαφημισθεί η 
εκδήλωση στο διαδίκτυο (social media), ειδικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσής INSTAGRAM και 
FACEBOOK. Για το λόγο αυτό θα γίνει η δημιουργία λογαριασμού του DRAMAICA στο INSTAGRAM 
και στο ΤΙΚ-ΤΟΚ για λογαριασμό του Δήμου Δράμας, καθώς και η διαχείριση του λογαριασμού 
FACEBOOK του DRAMAICA. Παράλληλα η προβολή του προγράμματος, η προβολή των δράσεων 
σε πραγματικό χρόνο, (μέσα από INSTAGRAM STORIES με την δημοσίευση φωτογραφιών και 
βίντεο), η λήψη φωτογραφιών και βίντεο από έξυπνα κινητά ή φωτογραφικό εξοπλισμό, σε 
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μέγεθος κατάλληλο για δημοσίευση υπό την μορφή INSTAGRAM και FACEBOOK STORY. Θα 
πραγματοποιηθούν ταυτόχρονες δημοσιεύσεις live-ζωντανή μετάδοση κατά τη διάρκεια των 
εκδηλώσεων με σκοπό την προσέλκυση κοινού και η δημιουργία χορηγούμενων δημοσιεύσεων με 
σκοπό την προσέλκυση επισκεπτών εκτός Δράμας.

Τεχνική Περιγραφή τυπογραφικών ειδών και υπηρεσίες φωτογράφισης εκδηλώσεων.
1. Γραφιστική επιμέλεια DRAMAICA 2022 (αφίσα, flyer, Banner κάθετο, social media, υπηρεσίες 

φωτογράφισης εκδηλώσεων και όπου αλλού απαιτείται).

2. Αφίσα, μεγέθους 33 Χ 48 εκατοστά, σε χαρτί βέλβετ των 150 γραμμαρίων και εκτύπωση με 
τετραχρωμία μιας όψης (300 τεμαχίων).

3. Flyer, μεγέθους Α5 και χρώματα δύο όψεων, σε χαρτί των 130 γραμμαρίων ιλουστρασιόν (3.000 
τεμαχίων).

4. Banner κάθετα για την εσωτερική διακόσμηση του χώρου, μεγέθους 100 Χ 200 εκατοστών, σε 
μουσαμά χυτό υψηλής αντοχής με τετραχρωμία μιας όψης και τελείωμα με ξύλο πάνω κάτω και σύρμα (10 
τεμαχίων).

5. Banner οριζόντια για κάγκελα μεγέθους 300 Χ 85 εκατοστών, σε μουσαμά χυτό υψηλής αντοχής 
με τετραχρωμία μιας όψης και τελείωμα με μπουντούζια (3 τεμαχίων).

6. Flying Banner, μεγέθους 70 X 270 εκατοστών με τετραχρωμία σε σημαιόπανο (2 τεμαχίων).

7.Μακό μπλούζα των 150 γραμμαρίων, χρωματιστή και μονοχρωμία σε δύο σημεία (100 τεμαχίων).

8.Κορδόνι λαιμού με διαπίστευση, με φάρδος 2 εκατοστών με μεταλλικό κλιπ και κορδονάκι κινητού 
σε διάφορα χρώματα (50 τεμαχίων).

Αναλυτικά:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ TIMH ΣΕ € 
(TEMAXIO/ΥΠΗΡΕΣΙΑ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ €

1

Γραφιστική επιμέλεια DRAMAICA 2022 
(αφίσα, flyer, Banner κάθετο, social 
media, υπηρεσίες φωτογράφισης 
εκδηλώσεων και όπου αλλού απαιτείται).

620,00 1 620,00

2
Αφίσα, μεγέθους 33 Χ 48 εκατοστών ,σε 
χαρτί βέλβετ των 150 γραμμαρίων και 
εκτύπωση με τετραχρωμία μιας όψης.

0,93 300 τεμ. 279,00

3
Flyer, μεγέθους Α5 και χρώματα δύο 
όψεων, σε χαρτί των 130 γραμμαρίων 
ιλουστρασιόν. 

0,08 3.000 τεμ. 240,00

4

Banner κάθετα για την εσωτερική 
διακόσμηση του χώρου, μεγέθους 100 Χ 
200 εκατοστών, σε μουσαμά χυτό υψηλής 
αντοχής με τετραχρωμία μιας όψης και 
τελείωμα με ξύλο πάνω κάτω και σύρμα.

30,38 10 τεμ. 303,80

5

Banner οριζόντια για κάγκελα μεγέθους 
300 Χ 85 εκατοστών, σε μουσαμά χυτό 
υψηλής αντοχής με τετραχρωμία μιας 
όψης και τελείωμα με μπουντούζια

99,20 3 τεμ. 297,60

6
Flying Banner, μεγέθους 70 X 270 
εκατοστών με τετραχρωμία σε 
σημαιόπανο.

124,00 2 τεμ. 248,00





Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 62f350c570128e28a82e7b2a στις 10/08/22 10:17

7
Μακό μπλούζα των 150 γραμμαρίων, 
χρωματιστή και μονοχρωμία σε δύο 
σημεία.

6,20 100 τεμ. 620,00

8

Κορδόνι λαιμού με διαπίστευση με 
φάρδος 2 εκατοστών με μεταλλικό κλιπ 
και κορδονάκι κινητού σε διάφορα 
χρώματα.

4,96 50 τεμ. 248,00

Σύνολο 
Καθαρής 

Αξίας
2.303,55

ΦΠΑ 24% 552,85

ΣΥΝΟΛΟ 2.856,40

Προτείνουμε την έκδοση απόφασης απ’ ευθείας ανάθεσης της προμήθειας και της υπηρεσίας 
αυτής, για ποσό ύψους 2.303,55€ +Φ.Π.Α 24% (Σύνολο δαπάνης 2. 856,20€ συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α  24%).

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 22150000-6 - Διαφημιστικά φυλλάδια
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 79800000-2 - Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες.
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 79341000 6 - Υπηρεσίες διαφήμισης.
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 79961100-9 - Υπηρεσίες διαφημιστικών φωτογραφήσεων

Η συνολική προ εκτιμώμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των  €2.856,40 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% (€2.303,55 χωρίς Φ.Π.Α.) και θα βαρύνει των Κ.Α.15.6471.01 
του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2022.

Επισημαίνεται ότι στο ποσό αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες για την ηχητική και 
φωτιστική κάλυψη δεδομένου ότι αυτές θα καλυφθούν από τον κωδικό 15.6162.11 με τίτλο 
«Ηχητική και φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων Δήμου Δράμας».

Δράμα, 10/08/2022
Η Συντάκτης Ο Προϊστάμενος  της Δ/νσης, Κοινωνικής Προστασίας, 

                     Παιδείας και Πολιτισμού

Σοφία Μαχαιρίδου Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης

Συνημμένα:
1. 149/2022 (ΑΔΑ:ΨΨΠΩΩ9Μ-ΗΔΓ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
2. 304/2022 (ΑΔΑ:9ΦΞ8Ω9Μ-ΔΘΜ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
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