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ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Προς

Το τμήμα Προμηθειών
Του Δήμου μας

ΘΕΜΑ: Δαπάνες  εκδήλωσης στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας για την εξάλειψη 
της Βίας των Γυναικών στις 25 Νοεμβρίου 2022.
 
Σας γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας για την εξάλειψη της Βίας 
των Γυναικών στις 25 Νοεμβρίου 2022 που εισηγηθήκαν τα μέλη της Επιτροπής 
Ισότητας των Φύλων του Δήμου μας και ενέκρινε το δημοτικό συμβούλιο, θα 
πραγματοποιηθεί εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με θέμα: «Via 
Drama». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 24-11-2022 διανομή εντύπων και 
25-11-2022 οι δράσεις θα λάβουν χώρα στο Παλαιό Δημαρχείο (Αίθουσα Τέχνης 
«Γεώργιος Παρασίδης»), Βενιζέλου και Πατριάρχου Μελετίου και Ένωση Κυριών 
Δράμας – Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας.

Για την υλοποίηση τόσο της παραπάνω δράσης όσο και της προώθησης των δράσεων 
της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων είναι απαραίτητη: α)προμήθεια 
εμφιαλωμένου νερού και β)εργασίες δημιουργικού και προμήθειας έντυπου 
προωθητικού υλικού. 
Αναλυτικότερα θα πρέπει να εξασφαλιστούν τα παρακάτω:

ΤΜΗΜΑ Α Εμφιαλωμένα νερά

Τεχνικές προδιαγραφές εμφιαλωμένα νερά

Προμήθεια εμφιαλωμένου νερού 15 συσκευασιών των 25 τεμαχίων πλαστικών 
μπουκαλιών των 0,5L 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 15981000-8 (Μεταλλικό νερό)

Για το λόγο αυτό προτείνουμε την έκδοση απόφασης απ’ ευθείας ανάθεση της 
υπηρεσίας αυτής, TMHMA Α συνολικής προεκτιμώμενης δαπάνης για ποσό ύψους 
60,00 ευρώ με το ΦΠΑ (53,10 ευρώ χωρίς ΦΠΑ). 

ΤΜΗΜΑ Β (Αφίσα – Προσκλήσεις – Μπάνερ (Rollup)  – Αυτοκόλλητες 
ετικέτες –  Καρφίτσες πέτου – Πανό και Μπλουζάκια)

Τεχνικές προδιαγραφές Αφίσες – Προσκλήσεις – Μπάνερ (Rollup) – Αυτοκόλλητες 
ετικέτες – Καρφίτσες πέτου – Πανό και Μπλουζάκια
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1.Σχεδίαση αφίσας διαστάσεων 50x33cm, στα 150gr il, με έγχρωμη εκτύπωση, 
150τμχ.  

2.Σχεδίαση προσκλήσεων διαστάσεων 23x16cm, στα 300gr velvet, δύο όψεων με 
έγχρωμη εκτύπωση 300 τμχ.

3. Μπάνερ (Rollup) με μηχανισμό διαστάσεων 2x0,80m με έγχρωμη εκτύπωση, 1 
τμχ με τσάντα μεταφοράς. 

4.Αυτοκόλλητες ετικέτες διαστάσεων 20x5, με έγχρωμη εκτύπωση 360 τμχ

5.Καρφίτσες πέτου μεταλλικές με εκτυπωμένο λογότυπο και εφαρμογή σμάλτου, 
100 τμχ.

6.Πανό οριζόντιο διαστάσεων 5x0,8cm με έγχρωμη εκτύπωση 1 τμχ.

7. Μπλουζάκια λευκά 150γρ, κοντομάνικα με εκτύπωση λογότυπου της Επιτροπής 
Ισότητας του Δήμου Δράμας στην πλάτη διχρωμία και στο στήθος το λογότυπο του 
Δήμου Δράμας 45 τμχ. 
         
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 79810000-5 (Υπηρεσίες εκτύπωσης)
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 79822500-7 (Υπηρεσίες γραφικού σχεδιασμού)
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 22000000 (Έντυπο υλικό και συναφή προϊόντα)

Για το λόγο αυτό προτείνουμε την έκδοση απόφασης απ’ ευθείας ανάθεση της 
υπηρεσίας αυτής, Β1+Β2+Β3+Β4+Β5+Β6+Β7 συνολικής προεκτιμώμενης δαπάνης 
για ποσό ύψους 2000,00 ευρώ με το ΦΠΑ (1.612,90 ευρώ χωρίς ΦΠΑ).

 Η παράδοση να γίνει έως την Τρίτη 22-11-2022.
 

Γενικό σύνολο Τμήμα Α+ Τμήμα Β=2.060,00 ευρώ με το ΦΠΑ

Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
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 
Τεύχος Α’/8-8-2016,με τις τροποποιήσεις του και κυρίως του Ν.4605/01-04-2019 
(ΦΕΚ αρ. 52/01.04.19/τ. Α΄)
-το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Τεύχος Α’)
-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), 
-τις διατάξεις της παρ.13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008, 
-της παρ.1  του άρθρο 203 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/Α΄/19-7-2018
Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

Συμπληρωματικά σας γνωρίζουμε ότι για την κάλυψη της ζητούμενης δαπάνης 
υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Κ.Α. 15.6473.01  « Έξοδα Οργάνωσης 
Κοινωνικών Δραστηριοτήτων» του προϋπολογισμού του Δήμου μας οικ. Έτους 
2022, ενώ η έγκριση δαπάνης έχει γίνει με την 285/2022  απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την σχετική έγκριση 
δαπάνης και την διάθεση πίστωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2022 
με   Κ.Α. 15.6473.01 (Έξοδα Οργάνωσης Κοινωνικών Δραστηριοτήτων) ποσού 
2.060,00€.
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Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
έως την πραγματοποίηση της εκδήλωσης (24-11-2022 και 25-11-2022) είναι 
ιδιαίτερα μικρό, γεγονός που καθιστά την ανάθεση κατεπείγουσα και παρακαλούμε 
να ληφθεί υπόψη για κάθε περαιτέρω ενέργεια.

                                                                Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης

                                                                Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης
Συνημμένα:
Η αριθμ. 285/2022 ΑΔΣ
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