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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: - SPACE ΜΟΝ Ι.Κ.Ε.-
Τηλέφωνο: 2521350743                                                                           
e-mail: bmoum@dimosdramas.gr                                                                                   
             

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για «Δαπάνες καλλιτεχνικού 
προγράμματος Ονειρούπολης 2022-2023  (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. Τεχνική περιγραφή με αριθμ. πρωτ: 5859/25-11-2022 της Δ/νσης Κοινωνικής 
Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού,  ενώ η δέσμευση της πίστωσης έγινε με την αριθμ. 1568/2022 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 19.220,00 € με ΦΠΑ (15.500,00 χωρίς το ΦΠΑ)
Σύμφωνα με το υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού,  

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:

AUREVOIR 15-12-2022
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΣΤΟΣ
Τραγουδιστής (2) € 1.500,00
Μουσικοί (4), τεχνικοί(1) ,συνοδοί(1) € 900,00
Ασφαλιστικές εισφορές € 300,00
Αμοιβή γραφείου παραγωγής € 500,00

Διαμονή-διατροφή(για 8 άτομα) € 800,00
Μεταφορικά έξοδα (για 8 άτομα) € 1.500,00

Σύνολο Καθαρής Αξίας € 5.500,00
Φ.Π.Α 24% € 1.320,00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. € 6.820,00

ΖΟΖΕΦΙΝ 22-12-2022
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΣΤΟΣ
Τραγουδιστής (1) € 2.500,00
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Μουσικοί (3), Χoρεύτριες (3),τεχνικοί(2)
,συνοδοί(2)

€ 2.000,00

Ασφαλιστικές εισφορές € 500,00
Αμοιβή γραφείου παραγωγής € 500,00

Διαμονή-διατροφή(για 11 άτομα) € 1.000,00
Μεταφορικά έξοδα (για 11 άτομα) € 2.000,00

Σύνολο Καθαρής Αξίας € 8.500,00
Φ.Π.Α 24% € 2.040,00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. € 10.540,00

ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ (ΖΟΓΚΛΕΡ ΣΕ ΜΠΕΛΑΔΕΣ) 02-01-2022
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΣΤΟΣ
Ηθοποιοί (3) € 400,00

Τεχνικοί(2) ,συνοδοί(1) € 100,00
Ασφαλιστικές εισφορές € 200,00

Αμοιβή γραφείου παραγωγής € 100,00
Διαμονή-διατροφή(για 6 άτομα) € 200,00
Μεταφορικά έξοδα (για 6 άτομα) € 500,00

Σύνολο Καθαρής Αξίας € 1.500,00
Φ.Π.Α 24% € 360,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. € 1.860,00

Μια παράσταση για την Προστασία της Άγριας Ζωής και την Εκπαιδευτική Ρομποτική με 
την συνεργασία του Αρκτούρου και της Eduact.

Συνεπώς,   η   συνολική   προ   εκτιμώμενη   δαπάνη   ανέρχεται   στο   ποσό   των   19.220,00€

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (15.500.00€ χωρίς το Φ.Π.Α.) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6471.02
«Δαπάνες διοργάνωσης Ονειρούπολης» του προϋπολογισμού έτους 2022 με το ποσό των 17.360,00€,
και τον αντίστοιχο Κ.Α. του προϋπολογισμού έτους 2023 με το ποσό των 1.860.00€.

❖ Σε περίπτωση ακύρωσης μιας συναυλίας ή παράστασης εντός 48 ωρών πριν την πραγματοποίηση 
της, λόγω καιρικών συνθηκών ή για λόγους που δεν ευθύνεται η εταιρεία τότε καλύπτονται τα 
έξοδα που έχουν γίνει πριν την συναυλία – παράσταση δηλαδή :

I. διαμονή
II. διατροφή

III. μεταφορικά έξοδα

❖ Σε περίπτωση που η ακύρωση λάβει χώρα τουλάχιστον 48 ώρες πριν τον προγραμματισμένο 
χρόνο της εκδήλωσης , η εταιρία δικαιούται να αποζημιωθεί για το πραγματικά καταβληθέν 
κόστος, για τις προγραμματισμένες μετακινήσεις, διαμονές και ασφαλιστικέ εισφορές.

❖ Σε κάθε περίπτωση , οι εν λόγω δαπάνες θα πρέπει να αποδεικνύονται με τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά (φορολογικά στοιχεία , αποδείξεις, πληρωμής με τραπεζικό μέσο , κτλ )

❖ Τα αντίγραφα των εν λόγω στοιχειών θα πρέπει να προσκομίζονται , κατά περίπτωση , στην 
Οικονομική υπηρεσία του Δήμου.

❖ 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 
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περίπτωση αυτή ο διοργανωτής δύναται να προτείνει τρεις εναλλακτικές ημερομηνίες και ώρες
. Εάν δεν καταστεί δυνατή εύρεση νέας ημερομηνία τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος για την 
περίπτωση ακύρωσης.

Παρακαλούμε να υποβάλετε   την προσφορά σας  σφραγισμένη έως και την Τετάρτη 07-12-2022  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»

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:
………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………..
(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).
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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)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες επί της μελέτης - τεχνικές προδιαγραφές, στην κ. Μωυσιάδου Αναστασία  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:19.220,00 €

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

AUREVOIR 15-12-2022
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΣΤΟΣ
Τραγουδιστής (2)
Μουσικοί (4), τεχνικοί(1) ,συνοδοί(1)
Ασφαλιστικές εισφορές
Αμοιβή γραφείου παραγωγής

Διαμονή-διατροφή(για 8 άτομα)
Μεταφορικά έξοδα (για 8 άτομα)

Σύνολο Καθαρής Αξίας
Φ.Π.Α 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

ΖΟΖΕΦΙΝ 22-12-2022
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΣΤΟΣ
Τραγουδιστής (1)
Μουσικοί (3), Χoρεύτριες (3),τεχνικοί(2)
,συνοδοί(2)
Ασφαλιστικές εισφορές
Αμοιβή γραφείου παραγωγής

Διαμονή-διατροφή(για 11 άτομα)
Μεταφορικά έξοδα (για 11 άτομα)
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Σύνολο Καθαρής Αξίας
Φ.Π.Α 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ (ΖΟΓΚΛΕΡ ΣΕ ΜΠΕΛΑΔΕΣ) 02-01-2022
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΣΤΟΣ
Ηθοποιοί (3)

Τεχνικοί(2) ,συνοδοί(1)
Ασφαλιστικές εισφορές

Αμοιβή γραφείου παραγωγής
Διαμονή-διατροφή(για 6 άτομα)
Μεταφορικά έξοδα (για 6 άτομα)

Σύνολο Καθαρής Αξίας
Φ.Π.Α 24%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

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

Υπογραφή-Σφραγίδα
Δράμα       /    /2022
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