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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           
ΔΗΜΟΣ  ΔΡΑΜΑΣ                                                                     Δράμα, 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                Αρ. Πρωτ.:  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου                                                                        
Ταχ. Κώδικας: 66133                                                                            
Πληροφορίες:Β.Μουμτσάκης                                                  Προς: - Τσεπίλη Ευριδίκη-
Τηλέφωνο: 2521350743                                                                 netbuzzgr@gmail.com 
e-mail: bmoum@dimosdramas.gr                                                                                   
             

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς  «Καλλιτεχνική δράση το Σπίτι του 
Παραμυθιού» για την εκδήλωση  Ονειρούπολη  2022-2023»., με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συγκεκριμένη ανάθεση, σύμφωνα με το Υπηρεσιακό 
Σημείωμα μαζί με την συν. μελέτη με αριθμ. πρωτ: 5651/16-11-2022 της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, 
Παιδείας και Πολιτισμού,  ενώ η δέσμευση της πίστωσης έγινε με την αριθμ. 1529/2022 απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης. 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 8.000,00€ με το ΦΠΑ
Σύμφωνα με το υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού:

  Καλλιτεχνική Δράση «Σπίτι του παραμυθιού»

Η δράση «Σπίτι του παραμυθιού » θα πραγματοποιηθεί από 4 Δεκεμβρίου 2022 έως 8
Ιανουαρίου2023.

Η λειτουργία του θα λάβει χώρα τις παρακάτω ώρες σε όλη την διάρκεια της χριστουγεννιάτικης 
γιορτής.

Από 4/12/2022 έως 22/12/2022 10:00π.μ.-14:00μ.μ. 17:00-22:00μ.μ

Από 23/12/2022 έως 08/01/2023 10:00π.μ.-22:00μ.μ.

Περιγραφή δράσης:
Μια φορά και έναν καιρό…..
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Στο πιο όμορφο και λαμπερό χριστουγεννιάτικο χωριό της Ελλάδος στην μαγική Ονειρούπολη Δραμας 
υπάρχει το πιο γνωστό και ξακουστό παραμυθόσπιτο με τους διάσημους παραμυθάδες του Άγιου 
Βασίλη….

Οι αφηγήσεις των παραμυθιών στο σπιτάκι του Παραμυθιού θα «ταξιδέψουν» μικρούς και μεγάλους 
επισκέπτες σε όμορφες χριστουγεννιάτικες ιστορίες , γνωρίζοντας τους πρωταγωνιστές τους μέσα σε 
ένα ζεστά διακοσμημένο κατάλληλα χώρο αφηγήσεων.

Η δράση απευθύνεται σε ανθρώπους όλων των ηλικιών , γονείς , παιδιά παππούδες , και γιαγιάδες, 
που θα μπορούν να απολαύσουν με ενθουσιασμό όλους τους συγγραφείς και αφηγητές των 
χριστουγεννιάτικων ιστοριών.

Οι ιστορίες των Χριστουγέννων ειδικότερα στα μικρά παιδιά , ξυπνούν την φαντασία και τα πάνε σε 
κόσμους μαγικούς . Κάνουν τα Χριστούγεννα μαγικά και ονειρεμένα , έχουν θα έλεγα μια μαγική 
χρυσόσκονη που πέφτει πάνω στις καρδίες όλων όσων διαβάζουν και ακούν !

Η αφήγηση των παραμυθιών θα γίνεται από έμπειρους ανιματέρ με άριστη παιδαγωγική επάρκεια 
που θα έχουν κατάλληλη ενδυμασία.

Καθημερινά θα διαβάζονται 15-20 διαφορετικά παραμύθια που θα είναι κατάλληλα για όλες τις 
ηλικιακές ομάδες.

Η αφήγηση των παραμυθιών μπορεί να συνδικάζεται με οπτικοακουστικά μέσα καθώς και με θεατρική 
παρουσία.

Ελεύθερη είσοδος

Διάρκεια Δράσης: 10-20 λεπτά / γκρουπ 8 –10 ατόμων .

Ηλικιακές ομάδες: από 1χρονών μέχρι 99 ετών.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Δράσης:

• Εργασιακό Κόστος :

Α/Α Εργασιακό Κόστος
1 Ανθρωποώρες 2022 3.842,47€
2 Ανθρωποώρες 2023 1.097,85€
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 4.940,32€
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• Κόστος Διακόσμησης (εσωτερικής - εξωτερικής )

Κόστος Διακόσμησης (αφορά το 2022)

Καθαρή αξία 2.467,49€

ΣΥΝΟΛΟ 2.467,49€ (ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24%)

Συνεπώς, η συνολικά προ εκτιμώμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 8.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6471.02 «Δαπάνες διοργάνωσης 
Ονειρούπολης» του προϋπολογισμού έτους 2022 με το ποσό των 6.902,15€, και τον αντίστοιχο Κ.Α. του 
προϋπολογισμού έτους 2023 με το ποσό των 1.097,85€.

Παρακαλούμε να υποβάλετε   την προσφορά σας  σφραγισμένη έως και την Τετάρτη 23/11/2022  και 
ώρα 14:00, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου 1ος όροφος γρ.103. 
Στοιχεία αποστολέα: Επωνυμία & λοιπά στοιχεία
Προς: Δήμο Δράμας, Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών, 2ος όροφος γρ.210
Προσφορά για «Καλλιτεχνική δράση Το σπίτι του Αι- Βασίλη - Ονειρούπολης 2022-2023».

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του
Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα
παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου και Υπεύθυνη Δήλωση (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ. 
7αγ Ν. 4605/2019). 
Η Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 να αναφέρει ότι:

α) Δεν έχει εκδοθεί σε βάρος τους απόφαση αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 (Αποκλεισμός 
οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις) του Ν. 4412/2016.
β) Οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλουν εισφορές είναι οι 
ακόλουθοι:
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………………..…………………………………………………………………………………………………………………………
………..
(Αναλυτική κατάσταση όλων των οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, στους οποίους οφείλουν να 
καταβάλλουν εισφορές).

γ) Δεν υπάρχει σε βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναλυτικά 
αναφέρονται στο άρθρο 73 (Λόγοι αποκλεισμού), παράγραφος 1 του Ν. 4412/2016.

         δ) Δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί                     
συμβιβασμού, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου (Ν. 4605/01-04-2019).

       ε) Έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αποδέχονται        
τους όρους ανεπιφύλακτα.

Η υποχρέωση αφορά ιδίως:
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών
κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους
διαχειριστές β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία
με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης
και εκπροσώπησης της εταιρείας, γ) στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του
διοικητικού συμβουλίου δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων
τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
 2. Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης).
3. Ασφαλιστική ενημερότητα. (για συμμετοχή σε διαγωνισμούς / δημοπρασίες).
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά τον χρόνο της υποβολής τους.
4. Εάν ο οικονομικός φορέας είναι εταιρεία, για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, Πιστοποιητικό 
ισχύουσας εκπροσώπησης και Πιστοποιητικά μεταβολών ΓΕΜΗ, (των τελευταίων 30 ημερών ), 

αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας, ΦΕΚ κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα.
5. Για ατομικές επιχειρήσεις και εταιρείες, μέσα από το – myAADE- τα στοιχεία μητρώου της επιχείρησης – 
αναλυτική εκτύπωση.

Η κατακύρωση θα γίνει με Απόφαση Δημάρχου .

Δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν 
προσφορά. (άρθρο 120 παρ.3β του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021)

https://4412.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-120-%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%BE%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CF%88%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%8D%CE%BC/
https://4412.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-53-%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%BE%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CF%88%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%8D%CE%BC/
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Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες επί της μελέτης - τεχνικές προδιαγραφές, στην κ. Αναστασία Μωυσιάδου τηλ. 
2521027415  και επί των όρων της πρόσκλησης στον κ. Βασίλειο Μουμτσάκη  τηλ. 2521350743

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
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Δήμος Δράμας                                                                                                    
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών                                                         
Τμήμα Προμηθειών                                                                

«Καλλιτεχνική δράση το σπίτι του Παραμυθιού -Ονειρούπολης 2022-2023».

                                                                                   Κ.Α.: 15.6471.02
                                                                           Προϋπολογισμός:8.000,00 με ΦΠΑ €        

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Του   ________________________________________________
Έδρα ________________________________________________
Οδός _____________________________ Αριθμός ____________
Τ.Κ._________Α.Φ.Μ._________________ΔΟΥ_______________
Τηλέφωνο ______________________Φαξ:__________________
E-mail: _______________________________________________ 

Α/Α Εργασιακό Κόστος
1 Ανθρωποώρες 2022
2 Ανθρωποώρες 2023
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

Κόστος Διακόσμησης (αφορά το 2022)

Καθαρή αξία

ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%

Ολογράφως χωρίς Φ.Π.Α……………………….…………………………………………………………
..…………………………………………………..………………………………………………………………

Υπογραφή-Σφραγίδα
Δράμα       /    /2022
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