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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Πολιτισμού 
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Ελευθερίας 

66133 Δράμα  Προς: Τμήμα Προμηθειών
Πληροφορίες: Α. Μωυσιάδου   Κοιν: Λογιστήριο
Τηλέφωνο: 2521027415
Ηλ. Ταχυδρο.:   amous@dimosdramas.gr
 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση της βιντεοσκόπησης των εκδηλώσεων της διοργάνωσης του 
συνεδρίου με θέμα «100 χρόνια μετά: οι πρόσφυγες του 1922 και η δημιουργία της νέας 
Ανατολικής Μακεδονίας» που θα λάβουν χώρα στη Δράμα Κ.Α. 15.6471.01 (οικ. Έτους 2022)

Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ’αριθμ. 232/2022 (ΑΔΑ:94ΡΔΩ9Μ-ΡΣΦ) Απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου περί  «Έγκρισης συνδιοργάνωσης συνεδρίου «100 χρόνια μετά: οι 
πρόσφυγες του 1922 και η δημιουργία της νέας Ανατολικής Μακεδονίας» με το 
Ίδρυμα της Βουλής των  Ελλήνων και το Δήμο Καβάλας»

2. Την υπ΄αριθμ. 385/2022 (ΑΔΑ:ΨΕΑΗΩ9Μ-Τ4Χ) Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής περί «Εξειδίκευση πίστωσης για συνδιοργάνωση συνεδρίου με 
θέμα «100 χρόνια μετά: οι πρόσφυγες του 1922 και η δημιουργία της νέας 
Ανατολικής Μακεδονίας» με το ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων και το Δήμο 
Καβάλας

3. Τις άμεσες ανάγκες του Δήμου που πρέπει να καλυφθούν το ταχύτερο δυνατό, 
δεδομένων των ασφυκτικών ημερομηνιών για την πραγματοποίηση του 
συνεδρίου  «100 χρόνια μετά: οι πρόσφυγες του 1922 και η δημιουργία της νέας 
Ανατολικής Μακεδονίας» (από 11-11-2022 εως 13-11-2022)

Σύμφωνα με το Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας, άρθρο 75, παράγραφος 
στ), εδάφιο 5 «Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού 
πολιτισμού, η προβολή  των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων 
που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, με τη δημιουργία πολιτιστικών και πνευματικών 
κέντρων,  μουσείων, πινακοθηκών, κινηματογράφων και θεάτρων, φιλαρμονικών και σχολών 
διδασκαλίας  μουσικής, σχολών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λπ., καθώς και η μελέτη και 
εφαρμογή  πολιτιστικών προγραμμάτων.» και εδάφιο 10 «Η ανάπτυξη του πολιτιστικού 
τουρισμού»
Ο Δήμος Δράμας με σκοπό να δημιουργηθεί ένα υψηλής ποιότητας ψηφιακό αρχειακό υλικό 
βιντεοσκοπήσεων από τις εκδηλώσεις που οργανώνει και συνδιοργανώνει, προτίθεται να 
προχωρήσει στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών για βιντεοσκόπηση εκδηλώσεων που 
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πραγματοποιεί και έχουν ιδιαίτερη πολιτιστική ή επιστημονική σημασία καθώς και στοιχεία 
μοναδικότητας.
 Τέτοιες εκδηλώσεις θα λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια των του συνεδρίου «100 χρόνια μετά: 
οι πρόσφυγες του 1922 και η δημιουργία της νέας Ανατολικής Μακεδονίας» και η δημιουργία 
ψηφιακού αρχείου των εν λόγω εκδηλώσεων θα χρησιμοποιηθεί για την προβολή των 
πολιτιστικών αγαθών του Δήμου Δράμας καθώς και για την ανάπτυξη του πολιτιστικού 
τουρισμού σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 75 του «Δημοτικού και Κοινοτικού 
Κώδικα».
Σκοποί της εν λόγω δαπάνης είναι η αξία που θα προσδώσει στην εικόνα και προβολή του 
Δήμου. Κύριος σκοπός της βιντεοσκόπησης είναι να χρησιμοποιηθεί το υπό παραγωγή 
αρχειοθετημένο οπτικοακουστικό περιεχόμενο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου 
Δράμας, ως ένα επιπλέον δυναμικό μαθησιακό εργαλείο για την προβολή του στα σχολεία, 
τη δημοσιοποίηση και ανάδειξή του στο κανάλι (youtube) του Δήμου ή σε άλλα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης/επικοινωνίας, την πιθανή έκδοση υλικού σε ψηφιακό μέσο DVD, καθώς και για 
την πρόσκτηση ιδιωτικών αρχείων σχετικών με τον πολιτισμό. Τέλος θα δίνει την δυνατότητα 
της προβολής των εκδηλώσεων μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου μας σε δημότες της Δράμας 
που ζουν απομακρυσμένα σε άλλες περιοχές ή που δεν είχαν την δυνατότητα να παραστούν 
στις εκδηλώσεις. Άλλωστε ζούμε σε μια ψηφιακή εποχή που έχει καταστήσει την ψηφιακή 
μετάδοση τρόπο μετάδοσης πολιτιστικού περιεχόμενου.
 Με την έννοια αυτή η βιντεοσκόπηση των εκδηλώσεων παίζει βασικό ρόλο στη περαιτέρω 
διάδοση των εκδηλώσεων σε μεγάλο αριθμό ανθρώπων και καθ΄ αυτόν τον τρόπο 
εξυπηρετεί άμεσα τις λειτουργικές ανάγκες του Δήμου, παρέχοντας τη δυνατότητα άμεσης 
πληροφόρησης συμβάλλοντας έτσι στην αποτελεσματικότερη εκπλήρωση της αποστολής 
του. 
Ειδικότερα, η βιντεοσκόπηση των εκδηλώσεων του αποσκοπεί στη δημιουργία του 
απαραίτητου υλικού για τη γνωστοποίηση των εκδηλώσεών του στους δημότες και 
προβάλλει το έργο του, ώστε να αυξηθεί η συμμετοχή των ενδιαφερομένων στις ποικίλες 
δράσεις του κατά τις επόμενες χρονιές  χωρίς να υπερβαίνει το προσήκον μέτρο. 
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου «100 χρόνια μετά: οι πρόσφυγες του 1922 και η δημιουργία 
της νέας Ανατολικής Μακεδονίας» θα λάβουν χώρα ομιλίες έγκριτων επιστημόνων, όπως 
περιγράφονται παρακάτω: 

ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 12 Νοεμβρίου 2022 
7.00-8.30 Δράμα: Εγκατάσταση των προσφύγων 
Προεδρία: Ευριπίδης Γαραντούδης 
Δήμητρα Πατρωνίδου, Το οικιστικό πρόγραμμα για τους πρόσφυγες στην πόλη της Δράμας: 
Μια πρώτη προσέγγιση μέσα από το αρχείο της Κτηματικής Υπηρεσίας 
Γεωργία Μπακάλη: Οι νέες αγροτικές κοινότητες του νομού Δράμας. Αντιφάσεις και 
ανισότητες της προσφυγικής αποκατάστασης 
Β. Ριτζαλέος Οι «προσωρινώς διαμένοντες» Αρμένιοι πρόσφυγες στη Δράμα, 1922-1925 
Δ. Σφακιανάκης, Απορφανισμένες προσφυγικές οικογένειες στη Δράμα του Μεσοπολέμου: 
οι απόκληρες της προσφυγικής αποκατάστασης 





Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6358f0ebeb32ff008d47a1e5 στις 26/10/22 11:48

ΚΥΡΙΑΚΗ 13 Νοεμβρίου 2022 
10.00-11.30 Πολιτική εκπροσώπηση ΙΙ 
Προεδρία: Ευάνθης Χατζηβασιλείου 
Γεωργία Βλαχοδήμου, Εθνικές εκλογές στην περιοχή της Δράμας 1923-1936 
Ν. Γεωργιάδης Ο εκ Πόντου βενιζελικός βουλευτής Δράμας Λάζαρος Θεοδωρίδης (1885-
1950): η ζωή και η πολιτική δράση του 
Δήμητρα Χατζηδημητρίου, Το έργο του Λάμπρου Λαμπριανίδη ως μέλους της 7ης 
Υποεπιτροπής της Μικτής Επιτροπής Ανταλλαγής (1923) 
12.00-13.30 Μνήμη και εμπειρία της ανταλλαγής 
Προεδρία: Μιχάλης Λυχούνας 
Ahmet Cullu, Ibrahim Pashazade Huseyin Husnu, His life in Kavala until 1912 and his revisit to 
Kavala as the head of the Turkish Population Exchange Commission of Drama & Kavala 
Χατζή Αλή Βεϊντίν, Η μουσουλμανική κοινότητα Καβάλας και η μετακίνησή τους στην 
Τουρκία κατά την ανταλλαγή πληθυσμών σύμφωνα με τουρκικές πηγές 
Ευαγγελία Μπαλτά, Η ποίηση των τουρκόφωνων Ανταλλαξίμων 
Άγγελος Παληκίδης, Η Ανταλλαγή Πληθυσμών στην ιστοριογραφία και τη μνήμη στην 
Ελλάδα και την Τουρκία 
13.15-14.45 Λήξη του συνεδρίου
 
Ο Δήμος Δράμας επιθυμεί την βιντεοσκόπηση των ως άνω εκδηλώσεων και τη δημιουργία 
ψηφιακού υλικού για τους άνωθεν λόγους καθώς είναι μοναδικού περιεχομένου το οποίο 
θα μπορεί να  αξιοποιηθεί τόσο για την επιμόρφωση των μαθητών στα σχολεία, όσο και για 
την εύκολη πρόσβαση των δημοτών ή όσων ενδιαφέρονται στο ταξινομημένο ψηφιακό υλικό 
του Δήμου μέσα από το κανάλι του Δήμου στο Youtube ή την σελίδα του δήμου στο Facebook 
ή την ιστοσελίδα του Δήμου Δράμας  καθώς και για την ασφαλή διατήρησή του στο χρόνο. 
Καθ΄αυτόν τον τρόπο εξυπηρετούνται  άμεσα οι λειτουργικές ανάγκες του Δήμου, 
παρέχοντας τη δυνατότητα άμεσης πληροφόρησης συμβάλλοντας έτσι στην 
αποτελεσματικότερη εκπλήρωση της αποστολής του. 

Για τους παραπάνω λόγους συντάχτηκε μελέτη της Διεύθυνσής μας, που αφορά στη 
βιντεοσκόπηση των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του συνεδρίου 
«100 χρόνια μετά: οι πρόσφυγες του 1922 και η δημιουργία της νέας Ανατολικής 
Μακεδονίας» ώστε να δημιουργηθεί οπτικοακουστικό αρχείο όλων των εκδηλώσεων όπως 
παρακάτω.

Η κάλυψη των παραπάνω εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί με μια κάμερα. Ο ανάδοχος 
υποχρεούται να καλύψει τη συνολική διάρκεια των ανωτέρω εκδηλώσεων.
Παραδοτέα: αρχείο βιντεοσκοπήσεων των παραπάνω εκδηλώσεων σε USB.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
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12-11-2022 ΜΟΥΣΙΚΟ ΩΔΕΙΟ 
ΔΡΑΜΑΣ (ΟΠΩΣ 
ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ )

ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ 
(ΕΩΣ 1,5 ΩΡΕΣ)

250,00€

13-11-2022 ΜΟΥΣΙΚΟ ΩΔΕΙΟ 
ΔΡΑΜΑΣ (ΟΠΩΣ 
ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ )

ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ 
(ΕΩΣ 4,5 ΩΡΕΣ)

750,00€

ΣΥΝΟΛΟ 1.000,00€
ΦΠΑ 24% 240,00€
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 1.240,00€

Προτείνουμε την έκδοση απόφασης απ’ ευθείας ανάθεσης της εργασίας αυτής, συνολικής 
προεκτιμώμενης δαπάνης για ποσό ύψους 1.000,00€ + Φ.Π.Α 24%. (1.240,00 € 
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.

Κατόπιν τούτων παρακαλούμε να προχωρήσετε στην διάθεση πίστωσης του  Κ.Α. 15.6471.01 
(Έξοδα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων) του προϋπολογισμού του Δήμου μας οικ. έτους 2022 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018
CPV: 92100000-2 Κινηματογραφικές υπηρεσίες και υπηρεσίες βιντεοταινιών.

     Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης 

Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού

Τριανταφυλλίδης Κωνσταντίνος

Συνημμένα:

1. 232/2022 (ΑΔΑ:94ΡΔΩ9Μ-ΡΣΦ)  Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
2. 385/2022 (ΑΔΑ:ΨΕΑΗΩ9Μ-Τ4Χ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
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