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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 10-11-2022
                  ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ  ΑΡ.ΠΡΩΤ: 5538
               Δ Η Μ Ο Σ  Δ Ρ Α Μ Α Σ 

       ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
     ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Τμήμα Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Πολιτισμού 
         Γραφείο Παιδείας – Διά Βίου Μάθησης 
Ταχ.Δ/νση:       Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου 
                                ΤΚ 66132 Δράμα 
Πληροφορίες:  Μωυσιάδου Αναστασία Προς: Τμήμα Προϋπολογισμού
Τηλέφωνο: 25210 27415, 25210 21698 Λογιστηρίου   
Ηλεκ.Ταχ.: amous@dimosdramas.gr Κοιν: Τμήμα Προμηθειών 

                                                            
 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του ΚΑ 15.6471.02 για «Δράσεις επικοινωνίας και δημοσίων 
σχέσεων (παραγωγή spot για social media και τηλεόραση)»

Σχετ: α)Με την υπ΄αριθμ. 152/2022 (ΑΔΑ: 6ΛΒ7Ω9Μ-7Μ3) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί 
«Έγκρισης πραγματοποίησης Χριστουγεννιάτικης Γιορτής «Ονειρούπολης 2022-2023» και συγκρότηση 
“Ειδικής Επιτροπής Ονειρούπολης”»η πραγματοποίηση της οποίας θα λάβει χώρα κατά το χρονικό 
διάστημα από 4 Δεκεμβρίου 2022 μέχρι και 8 Ιανουαρίου 2023 και τα σημεία στα οποία θα φιλοξενηθεί 
είναι ο Δημοτικός Κήπος και η Κεντρική Πλατεία της πόλης .

β) Με την υπ’ αριθμ.238/2022 (ΑΔΑ:ΨΦΛΖΩ9Μ-ΩΓΜ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί 
«Έγκριση της 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 (η απόφαση με 
αρ.360/2022 της Ο.Ε)»

  γ) Με την υπ’ αριθμ.. 282/2022 απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου (ΑΔΑ:94ΙΜΩ9Μ-ΞΦΧ)  
«Έγκριση κάλυψης δαπανών της Χριστουγεννιάτικης Γιορτής «Ονειρούπολη 2022-2023» 
από Κ.Α.15.6471.02 του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2022» καθώς και την ανάθεση εκτέλεσης 
των υπηρεσιών από ιδιώτη, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης από την αρμόδια υπηρεσία.

  δ) Με την υπ΄αριθμ. 395/2022 (ΑΔΑ: ΨΙΡΚΩ9Μ-Θ8Ψ)  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής                                      
με την οποία εγκρίθηκε η εξειδίκευση της διαθέσιμης πίστωσης.

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 
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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 απαιτούμενη 
εξειδίκευση της πίστωσης. Σε αυτή την περίπτωση, πριν από την απόφαση του δημάρχου, προηγείται σχετική 
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.».

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.».

Σας γνωρίζουμε ότι με την (γ) ως άνω σχετική απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας ενέκρινε, για 
τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σε αυτή, την ανάθεση της γενικής «Δράσεις επικοινωνίας και δημοσίων 
σχέσεων (παραγωγή spot για social media και τηλεόραση)» σε τρίτο.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης «Δράσεις επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων (παραγωγή spot για 
social media και τηλεόραση)» ανέρχεται στο ποσό των 1.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 1.209,68) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6471.02 του οικονομικού έτους 2022.

Οι αιτούμενες υπηρεσίες εμπίπτουν στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων 
Συμβάσεων CPV: 92112000-9 (Υπηρεσίες που σχετίζονται με την παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών και 
βιντεοταινιών).

Η διαδικασία ανάθεσης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 Ν. 4412/2016.
Σε συνέχεια των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως προχωρήσετε στην διαδικασία έγκρισης της δαπάνης και 

έκδοσης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
  

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Κοινωνικής 

Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού 

Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 10-11-2022
                  ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ  
               Δ Η Μ Ο Σ  Δ Ρ Α Μ Α Σ 

       ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
     ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Τμήμα Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Πολιτισμού 
         Γραφείο Παιδείας – Διά Βίου Μάθησης 
Ταχ.Δ/νση:       Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου 
                                ΤΚ 66132 Δράμα 
Πληροφορίες:  Μωυσιάδου Αναστασία Ενδεικτικός Προϋπ/σμός: 1.500,00 €
Τηλέφωνο: 25210 27415, 25210 21698 Κ.Α.: 15.6471.02   
Ηλεκ.Ταχ.: amous@dimosdramas.gr

Τίτλος  : «Δράσεις επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων (παραγωγή spot για social media και τηλεόραση)»
CPV  : 92112000-9 (Υπηρεσίες που σχετίζονται με την παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών και βιντεοταινιών).

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση της γενικής υπηρεσίας «Δράσεις επικοινωνίας και 
δημοσίων σχέσεων (παραγωγή spot για social media και τηλεόραση)» 

Η παρούσα ανάθεση αφορά την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν λόγω της διοργάνωσης της 
χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης στο Δήμο Δράμας με τίτλο «Ονειρούπολη 2022-2023» κατά το χρονικό διάστημα 
από 4 Δεκεμβρίου 2022 έως 8 Ιανουαρίου 2023.
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1. Με την υπ’ αριθμ. 282/2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 94ΙΜΩ9Μ-ΞΦΧ) περί 
«Έγκριση κάλυψης δαπανών της Χριστουγεννιάτικης Γιορτής «Ονειρούπολη 2022-2023» 
από Κ.Α.15.6471.02 του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2022» και την ανάθεση εκτέλεσης των 
υπηρεσιών από ιδιώτη , λόγω αδυναμίας εκτέλεσης από την αρμόδια υπηρεσία.

2. Με την υπ΄αριθμ. 395/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΙΡΚΩ9Μ-Θ8Ψ) με την 
οποία εγκρίθηκε η εξειδίκευση της διαθέσιμης πίστωσης.

          
Οι επιμέρους υπηρεσίες που συμπεριλαμβάνονται στην εν λόγω ανάθεση και του ενδεικτικού  
προϋπολογισμού αυτών έχουν ως ακολούθως: 

1. Δημιουργία σεναρίων (preproduction).

2. Επιλογή εκφωνητών.

3. Δημιουργία γραφικών για το σποτ (κάθε τι άλλο που κρίνεται αναγκαίο από τη καθιερωμένη πρακτική 
παραγωγής διαφημιστικών ενημερωτικών σποτ).

4. Παραγωγή διαφημιστικού σποτ (σενάριο, παραγωγή, μουσική επένδυση, μοντάζ, επεξεργασία εικόνας και 
ήχου, έλεγχοι αναπαραγωγής κλπ), σε ψηφιακό αρχείο υψηλής ανάλυσης για προβολή σε τηλεοπτικούς 
σταθμούς, καθώς και κατάλληλης ανάλυσης για το «ανέβασμα» σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης (tik-tok, 
Instagram, facebook ).

5. Διαφημιστικό ενημερωτικό σποτ για την προβολή της εκδήλωσης, με στόχο την ευρεία διάδοση και διάχυση 
της πληροφόρησης.

6. Διάρκεια σποτ: τουλάχιστον 40 sec.

7. Ιδιότητες ψηφιακού αρχείου: Ανάλυση Full HD 1080p at 25 fps, με συμπίεση εικόνας H264.

8. Ανάλυση ήχου: συχνότητα 30-20000Ηz και ευαισθησία -52db.

9. Το τηλεοπτικό σποτ θα παραδοθεί σε ηλεκτρονική μορφή (μορφή .ΜΟV και .MP4), σε δύο αντίγραφα σε 
ψηφιακό δίσκο DVD καθώς και ένα αντίγραφο σε στικάκι.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α
/
Α

                                                     
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΔΑΠΑΝΗ
1 Κόστος παραγωγής 1.209,68 Ευρώ

ΦΠΑ 24% 290,32 Ευρώ
  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% 1.500,00 Ευρώ

Η συνολική προ εκτιμώμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 1.500,00 € 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (1.209,68€ χωρίς το Φ.Π.Α.) και θα βαρύνει των Κ.Α. 15.6471.02 του 
προϋπολογισμού οικ. Έτους 2022.





Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 636ceb28eb32ff008d9b76ee στις 10/11/22 14:29

Δράμα, 

Ο Συντάκτης Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
Κοινωνικής

Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού

Μωυσιάδου 
Αναστασία Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης





Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 636ceb28eb32ff008d9b76ee στις 10/11/22 14:29




		2022-11-10T14:29:24+0200




