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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:   -  ΟΜΗΡΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  -
Τηλέφωνο: 2521350743                                                                                  - ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ -                                         
e-mail: bmoum@dimosdramas.gr                                                                  -ΧΑΡΙΣ ΠΑΤΣΑΒΟΥΡΑ-             
             

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς  για «Δαπάνες καλλιτεχνικού 
προγράμματος Ονειρούπολης (Συναυλίες – παιδικές παραστάσεις -θέατρο- τοπικά μουσικά 
συγκροτήματα» , 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: 6258/12-12-2022   της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, 
Παιδείας και Πολιτισμού,  ενώ η δέσμευση της πίστωσης έγινε με την αριθμ. 1608/2022 απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης. 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 2.400,00  € με τον Φ.Π.Α. (1.935,48 € χωρίς Φ.Π.Α.)
Σύμφωνα με το υπηρεσιακό σημείωμα :

Η περιγραφή του προγράμματος που συμπεριλαμβάνεται στην εν λόγω καλλιτεχνική 
υπηρεσία και του ενδεικτικού προϋπολογισμού αυτής έχει ως ακολούθως:

Ανάλυση υπηρεσιών – κόστους για την υλοποίηση των καλλιτεχνικών 
εκδηλώσεων στα πλαίσια της Ονειρούπολης του Δήμου Δράμας:

20-12-2022

• Μουσικό σχήμα που θα παρουσιάσει πρόγραμμα με κομμάτια που αφορούν το είδος 
της ‘’Ποπ μουσική της εποχής των Εξήντα , Εβδομήντα, Ογδόντα , Ενενήντα καθώς και 
Ξένα κομμάτια (multi program)’’.

• Αποτελείται από 6 άτομα (μουσικούς).

• Το πρόγραμμα θα παρουσιαστεί στην κεντρική σκηνή της Ονειρούπολης στις 20:00μ.μ. με 
διάρκεια περίπου δύο ωρών.

ΚΟΣΤΟΣ 1.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

30-12-2022

• Μουσικό σχήμα που θα παρουσιάσει κομμάτια που αφορούν την ’‘acoustic smooth Jazz 
και ερμηνεύει διασκευασμένες κορυφαίες jazz standards, pop και RnB επιτυχίες καθώς 
επίσης και πολλά χριστουγεννιάτικα τραγούδια (π.χ. Frank Sinatra, Michael Bublé, Amy 
Winehouse)’’.

mailto:bmoum@dimosdramas.gr
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• Το σχήμα αποτελείται από σαξόφωνο, κιθάρα και δύο φωνές .

• Το πρόγραμμα θα παρουσιαστεί στην κεντρική σκηνή της Ονειρούπολης στις 20:30μ.μ. με 
διάρκεια περίπου δύο ωρών.

ΚΟΣΤΟΣ 600,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

02-01-2023

• Μουσικό σχήμα που θα παρουσιάσει πρόγραμμα με κομμάτια που αφορούν την
‘’Παραδοσιακή Μουσική – Χάλκινα Μακεδονίας- Ντόπια Δράμας’’

• Αποτελείται από 6 άτομα (μουσικούς).

• Το πρόγραμμα θα παρουσιαστεί στην κεντρική σκηνή της Ονειρούπολης στις 18:00μ.μ. με 
διάρκεια περίπου δύο ωρών.

ΚΟΣΤΟΣ 800,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

.

   
Παρακαλούμε να υποβάλετε   την προσφορά σας  σφραγισμένη έως και την Δευτέρα , 19/12/2022  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 «Δαπάνες καλλιτεχνικού προγράμματος Ονειρούπολης (Συναυλίες – παιδικές παραστάσεις -
θέατρο- τοπικά μουσικά συγκροτήματα»

❖ Σε περίπτωση ακύρωσης της συναυλίας για οποιονδήποτε λόγο , ακόμα και για ανωτέρα βία , τα 
συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να διερευνήσουν την δυνατότητα διενέργειας της συναυλίας 
σε άλλη ημέρα και όχι μετά το πέρας της εκδήλωσης ήτοι μετά την 8 Ιανουαρίου 2023. Στην 
περίπτωση αυτή ο διοργανωτής δύναται να προτείνει τρεις εναλλακτικές ημερομηνίες και ώρες

❖ Εάν δεν καταστεί δυνατή εύρεση νέας ημερομηνία τότε η εκτέλεση της σύμβασης ματαιώνεται 
αζημίως και για τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

Οι προσφορές να κατατίθενται  ανά τμήμα 

Η κατακύρωση θα γίνει με Απόφαση Δημάρχου .

Εντός του φακέλου παρακαλούμε εσωκλείστε  μόνο την οικονομική σας  προσφορά, καθώς και μέσω από το 
myAADE – τα στοιχεία μητρώου της επιχείρησης – αναλυτική εκτύπωση. 
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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)

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

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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Δήμος Δράμας                                                                                                    
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών                                                         
Τμήμα Προμηθειών                                                                

«Δαπάνες καλλιτεχνικού προγράμματος Ονειρούπολης (Συναυλίες – παιδικές παραστάσεις -

θέατρο- τοπικά μουσικά συγκροτήματα»

                                                                                   Κ.Α.: 15.6471.02
                                                                           Προϋπολογισμός:2.400,00 με ΦΠΑ€        

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

ΤΜΗΜΑ 1
20-12-2022 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ Ποπ μουσική της εποχής των εξήντα , 

εβδομήντα, ογδόντα, ενενήντα καθώς 
και ξένα κομμάτια (multi program)
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 

ΤΜΗΜΑ 2
30-12-2022 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

acoustic smooth Jazz και ερμηνεύει 
διασκευασμένες κορυφαίες jazz 
standards, pop και RnB επιτυχίες καθώς 
επίσης και πολλά χριστουγεννιάτικα 
τραγούδια (π.χ. Frank Sinatra, Michael 
Bublé, Amy Winehouse)’’.

ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 

ΤΜΗΜΑ 3

02-01-2023 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
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ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

’Παραδοσιακή Μουσική – Χάλκινα Μακεδονίας- 
Ντόπια Δράμας’’

ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 

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

..…………………………………………………..………………………………………………………………

Υπογραφή-Σφραγίδα
Δράμα       /    /2022
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
1. ΟΜΗΡΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  iliasomiriadis@gmail.com  

2. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ stavrospavlides@gmail.com
3. ΧΑΡΙΣ ΠΑΤΣΑΒΟΥΡΑ charis@adeti.gr

http://gmail.com/
mailto:stavrospavlides@gmail.com
mailto:charis@adeti.gr
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