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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα  08  Φεβρουαρίου  2023
       ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αριθ. Πρωτ. Ίριδα: 5210
       ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Ελευθερίας

66133 Δράμα Προς: Τμήμα Προϋπολογισμού
Πληροφορίες: Σοφία Μαχαιρίδου Λογιστηρίου
Τηλέφωνο: 2521021698 Κοιν: Τμήμα Προμηθειών
Ηλ. Ταχυδρομείο: smaxair@dimosdramas.gr

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για  προμήθεια τυπογραφικών ειδών της 
διήμερης εκδήλωσης, συνδιοργάνωσης του Δήμου Δράμας με το σωματείο Φίλοι 
Του Αρχαιολογικού Μουσείου Δράμας Πολιτιστικών & Φυσικών Μνημείων Πόλης 
& Περιοχής Δράμας στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης, με αφορμή την Διεθνή 
Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα του Ολοκαυτώματος. 

Σχετ: 1) Την υπ’αριθμ.: 24/2023 (ΑΔΑ:9ΟΨΙΩ9Μ-Ω1Χ) Απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου περί «Έγκριση συνδιοργάνωσης διήμερης εκδήλωσης του Δήμου 
Δράμας με το σωματείο Φίλοι του Αρχαιολογικού Μουσείου Δράμας Πολιτιστικών 
& Φυσικών Μνημείων Πόλης & Περιοχής Δράμας».

2) Την υπ΄αριθμ.: 31/2023 (ΑΔΑ:6ΛΣΓΩ9Μ-ΙΨ4) Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής περί «Εξειδίκευση πίστωσης για συνδιοργάνωση διήμερης εκδήλωσης 
με το σωματείο Φίλοι του Αρχαιολογικού Μουσείου Δράμας Πολιτιστικών & 
Φυσικών Μνημείων Πόλης & Περιοχής Δράμας».

3) Τις άμεσες ανάγκες του Δήμου που πρέπει να καλυφθούν το ταχύτερο 
δυνατό, δεδομένων των ασφυκτικών ημερομηνιών για την πραγματοποίηση 
της συνδιοργάνωσης της εκδήλωσης του Δήμου Δράμας  με το σωματείο Φίλοι του 
Αρχαιολογικού Μουσείου Δράμας Πολιτιστικών & Φυσικών Μνημείων Πόλης & 
Περιοχής Δράμας (από το Σάββατο 04 Μαρτίου 2023 έως την Κυριακή 05 Μαρτίου 
2023).

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 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»».
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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 της οικονομικής επιτροπής».

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».

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των 
€520,80 και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6471.01 του οικονομικού έτους 2023.

Οι αιτούμενες υπηρεσίες εμπίπτουν στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 
Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων 

(CPV) 22150000-6 - Διαφημιστικά φυλλάδια

(CPV)79800000-2 - Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες.

(CPV)79811000-2 - Υπηρεσίες ψηφιακής εκτύπωσης.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως προχωρήσετε στην διαδικασία έκδοσης 
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του ΚΑ 15.6471.01 με πίστωση €520,80 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (€420,00 χωρίς Φ.Π.Α.) για το οικονομικό έτος 2023.

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης 

Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού

Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα, 08-02-2023
       ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αριθ. Πρωτ. Ίριδα: 
       ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Ελευθερίας
66133 Δράμα Ενδεικτικός Προϋπ/σμός:520,80€

Πληροφορίες: Σοφία Μαχαιρίδου Κ.Α.: 15.6471.01
Τηλέφωνο: 2521021698
Ηλ. Ταχυδρομείο: smaxair@dimosdramas.gr

Τίτλος: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για  προμήθεια τυπογραφικών 
ειδών της διήμερης εκδήλωσης, συνδιοργάνωσης του Δήμου Δράμας με το σωματείο 
Φίλοι του Αρχαιολογικού Μουσείου Δράμας Πολιτιστικών & Φυσικών Μνημείων Πόλης & 
Περιοχής Δράμας στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης, με αφορμή την Διεθνή Ημέρα 
Μνήμης για τα Θύματα του Ολοκαυτώματος. 

(CPV) 22150000-6 - Διαφημιστικά φυλλάδια
(CPV)79800000-2 - Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες.
(CPV)79811000-2 - Υπηρεσίες ψηφιακής εκτύπωσης.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
1) Με την υπ’αριθμ. 24/2023 (ΑΔΑ:9ΟΨΙΩ9Μ-Ω1Χ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 

περί «Έγκριση συνδιοργάνωσης διήμερης εκδήλωσης του Δήμου Δράμας με το σωματείο 
Φίλοι Του Αρχαιολογικού Μουσείου Δράμας Πολιτιστικών & Φυσικών Μνημείων Πόλης & 
Περιοχής Δράμα».

2) Με την υπ΄αριθμ. 31/2023 (ΑΔΑ:6ΛΣΓΩ9Μ-ΙΨ4) Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής περί «Εξειδίκευση πίστωσης για συνδιοργάνωση διήμερης εκδήλωσης με το 
σωματείο Φίλοι Του Αρχαιολογικού Μουσείου Δράμας Πολιτιστικών & Φυσικών 
Μνημείων Πόλης & Περιοχής Δράμας.

Επιπλέον, εγκρίθηκε δαπάνη ύψους €520,80 για προμήθεια τυπογραφικών (με την 
υπ΄αριθμ: 24/2023 (ΑΔΑ:9ΟΨΙΩ9Μ-Ω1Χ)) η οποία περιλαμβάνει τα εξής :

Τεχνική Περιγραφή Προμήθειας τυπογραφικών ειδών

Περιλαμβάνει, την παραγωγή εντύπου υλικού, αφίσες, προσκλήσεις, πρόγραμμα και 
κάθε είδους τυπογραφικές εργασίες για την πραγματοποίηση της διήμερης εκδήλωσης, 
συνδιοργάνωσης του Δήμου Δράμας με το σωματείο Φίλοι του Αρχαιολογικού Μουσείου 
Δράμας Πολιτιστικών & Φυσικών Μνημείων Πόλης & Περιοχής Δράμας στο πλαίσιο των 
εκδηλώσεων μνήμης, με αφορμή την Διεθνή Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα του 
Ολοκαυτώματος. Συγκεκριμένα:

1) Αφίσες διαστάσεων 35cm X 50cm, σε χαρτί βέλβετ 135 γρ., 4χρωμία, και 
Δημιουργικό (Μακέτα) Τεμάχια 100 (120,00 ΕΥΡΩ)
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2) Προγράμματα – Προσκλήσεις, διαστάσεων Α5, 4ων σελίδων σε χαρτί βέλβετ 300 
γρ. 4Χρωμία, και Δημιουργικό (Μακέτα) & Διπλωμένα Τεμάχια 400 (300,00 ΕΥΡΩ)

Το πρόγραμμα της διήμερης εκδήλωσης έχει διάρκεια από το Σάββατο 04 Μαρτίου 
2023, έως Κυριακή 05 Μαρτίου 2023 και θα λάβει χώρα στο Δημοτικό Ωδείο Δράμας & 
Θεατράκι Αγίας Βαρβάρας.

Το κόστος της προμήθειας τυπογραφικών ειδών και υπηρεσιών διαφήμισης 
συνολικά είναι: €420,00 καθαρή αμοιβή.

Σύνολο ποσού € 520,80 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ποσού €100,80).

Αναλυτικά όπως ο κάτωθι πίνακας:

Προμήθεια Τεμάχια
Εκτιμώμενο 
Κόστος σε €

Αφίσες διαστάσεων 35cm X 50cm, 
σε χαρτί βέλβετ 135 γρ., 4χρωμία, 
και Δημιουργικό (Μακέτα) 

100 €120,00

Προγράμματα – Προσκλήσεις , 
διαστάσεων Α5, 4ων σελίδων σε 
χαρτί βέλβετ 300 γρ. 4Χρωμία, και 
Δημιουργικό (Μακέτα) & 
Διπλωμένα

400 €300,00

Σύνολο Καθαρής Αξίας 420,00€
Φ.Π.Α 24% 100,80€

Σύνολο με Φ.Π.Α 520,80€
Η συνολική προεκτιμώμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 520,80€ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% (€420,00 χωρίς Φ.Π.Α.) και θα βαρύνει των 
Κ.Α.15.6471.01 του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2023.

(CPV) 22150000-6 - Διαφημιστικά φυλλάδια
(CPV)79800000-2 - Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες.
(CPV)79811000-2 - Υπηρεσίες ψηφιακής εκτύπωσης.

Δράμα, 08-02-2023

    Η Συντάκτης Ο Προϊστάμενος  της Διεύθυνσης
        Κοινωνικής Προστασίας, 
        Παιδείας και Πολιτισμού

Σοφία Μαχαιρίδου Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης

Συνημμένα:
1. 24/2023 (ΑΔΑ:9ΟΨΙΩ9Μ-Ω1Χ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
2. 31/2023 (ΑΔΑ:6ΛΣΓΩ9Μ-ΙΨ4) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
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