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ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Προς

Το τμήμα Προμηθειών
Του Δήμου μας

ΘΕΜΑ: Δαπάνες εκδήλωσης στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Ανθρώπινης 
Αλληλεγγύης στις 20 Δεκεμβρίου 2022. 

Σας γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Ανθρώπινης Αλληλεγγύης στις 
20 Δεκεμβρίου 2022 που εισηγηθήκαν τα μέλη της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων 
του Δήμου μας και ενέκρινε το δημοτικό συμβούλιο, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση  
ευαισθητοποίησης με θέμα: «Ισότητα και Αλληλεγγύη». Η εκδήλωση θα 
πραγματοποιηθεί στις 20-12-2022 και θα περιλαμβάνει τον στολισμό με 
διακοσμητικά στοιχεία των ήδη υπαρχουσών 10 (δέκα) πυραμίδων και δύναται να 
αποτελέσουν θεματικό σημείο αναφοράς και για άλλες εκδηλώσεις. Για το σκοπό 
αυτό θα κληθούν οι Σύλλογοι των ΑμεΑ οι οποίοι θα αποτυπώσουν το μήνυμα της 
ημέρας, σε στολίδια που θα τους προμηθεύσει η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων του 
Δήμου Δράμας. Εναλλακτικά τα μέλη των Συλλόγων μπορούν να διακοσμήσουν με 
ιδιόχειρες κατασκευές (στολίδια) τις πυραμίδες της Ισότητας και Αλληλεγγύης στην 
Κεντρική πλατεία του Δήμου Δράμας (σε περίπτωση κακοκαιρίας θα μεταφερθεί σε 
άλλο χώρο ή άλλη ημερομηνία).

Για την υλοποίηση τόσο της παραπάνω δράσης όσο και της προώθησης των δράσεων 
της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων είναι απαραίτητη: α)προμήθεια 
διαφόρων διακοσμητικών στοιχείων.
 
Αναλυτικότερα θα πρέπει να εξασφαλιστούν τα παρακάτω:

ΤΜΗΜΑ Α Διάφορα διακοσμητικά στοιχεία (Γιρλάντες-μπάλες 
Χριστουγεννιάτικες) 

Τεχνικές προδιαγραφές Γιρλάντες διακοσμητικές με μπάλες

1. Κατασκευή με Γιρλάντα διακοσμητική με μπάλες Χριστουγεννιάτικες 
διαμέτρου Φ13  τεμάχια 25.

2. Κατασκευή με Γιρλάντα διακοσμητική με μπάλες Χριστουγεννιάτικες 
διαμέτρου Φ8   τεμάχια 20.

3. Κατασκευή με Γιρλάντα διακοσμητική με μπάλες Χριστουγεννιάτικες 
διαμέτρου Φ15  τεμάχια 25.

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 39298900-6 (Διάφορα είδη διακόσμησης)
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Για το λόγο αυτό προτείνουμε την έκδοση απόφασης απ’ ευθείας ανάθεση της 
υπηρεσίας αυτής, Τμήμα Α συνολικής προεκτιμώμενης δαπάνης για ποσό ύψους 
1000,00 ευρώ με το ΦΠΑ (806,45 ευρώ χωρίς ΦΠΑ).

 

Γενικό σύνολο Τμήμα Α=1000,00 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 310/2022  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 
1.000,00€.

Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
έως την πραγματοποίηση της εκδήλωσης (20-12-2022) 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. 310/2022 ΑΔΣ
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