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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση της γενικής υπηρεσίας «Ηλεκτρολογικές 

υπηρεσίες». Η παρούσα ανάθεση αφορά την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν λόγω της 

διοργάνωσης της χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης στο Δήμο Δράμας με τίτλο «Ονειρούπολη 2020-

2021» κατά το χρονικό διάστημα από 11 Δεκεμβρίου 2020 μέχρι και 3 Ιανουαρίου 2021. 

Με την υπ. αριθμ. 326/2020 Απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΥΛΚΩ9Μ-ΡΣ0) 

εγκρίθηκε η πραγματοποίηση της χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης με τίτλο «Ονειρούπολη 2020-

2021» κατά το χρονικό διάστημα από 11 Δεκεμβρίου 2020 μέχρι και 3 Ιανουαρίου 2021. Επιπλέον, 

εγκρίθηκε δαπάνη ύψους 4.340,00 ευρώ για ανάθεση της της γενικής υπηρεσίας «Ηλεκτρολογικές 

υπηρεσίες». 

Με την υπ. αριθμ. 327/2020 Απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΓΝΤΩ9Μ-ΚΙΖ) 

εγκρίθηκε η ανάθεση της εν λόγω υπηρεσίας σε τρίτο με την αιτιολογία ότι «Αφορά εργασίες που 

εμπίπτουν μεν στα καθήκοντα του υπηρετούντος προσωπικού, το οποίο όμως, εν όψει του υψηλού 

φόρτου εργασίας σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, αδυνατεί να εκτελέσει.». 

Η περιγραφή των εργασιών που συμπεριλαμβάνονται στην εν λόγω ανάθεση και του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού αυτών έχουν ως ακολούθως: 

 

1. Εργασίες ρευματοδότησης γιγαντοθόνης στην κεντρική πλατεία 

 

Αφορά σε εργασίες ρευματοδότησης γιγαντοοθόνης στην κεντρική πλατεία που θα τοποθετηθεί στα 

πλαίσια υλοποίησης της γενικής υπηρεσίας «Οπτικοακουστική και φωτιστική κάλυψη 

Ονειρούπολης» με τις προδιαγραφές που αναλυτικά αναφέρονται στο σχετικό τεύχος δημοπράτησης. 

 

2. Εγκατάσταση προβολέων για την φωταγώγηση της πλατείας 

 

Αφορά σε εργασίες εγκατάστασης των σαράντα (40) προβολέων που διαθέτει ο Δήμος Δράμας στις 

αποθήκες του για τη φωταγώγηση της πλατείας. 

. 

 

3. Εγκατάσταση εορταστικού φωτισμού στην κεντρική πλατεία 
 

Αφορά σε εργασίες  εγκατάστασης εορταστικού φωτισμού στην κεντρική πλατεία με την 

τοποθέτηση υλικών που διαθέτει ο Δήμος Δράμας. 

 

4. Εγκατάσταση εορταστικού φωτισμού (τύπου ουρανός) περιμετρικά της κεντρικής 

πλατείας 



 

Αφορά σε εργασίες εγκατάστασης εορταστικού φωτισμού (τύπου ουρανός) περιμετρικά της 

κεντρικής πλατείας με τοποθέτηση υλικών που διαθέτει ο Δήμος Δράμας. 

 

Η συνολική προεκτιμώμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 4.340,00 € συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. (3.500,00 € χωρίς το Φ.Π.Α.) και θα βαρύνει των Κ.Α. 15.6471.02 του προϋπολογισμού οικ. 

Έτους 2020. 
  

Δράμα, 19/11/2020 

 
Ο Συντάκτης Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κοινωνικής 

Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού 

  

Λαλές Ευστράτιος Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 Εργασίες ρευματοδότησης γιγαντοοθόνης στην 

κεντρική πλατεία 
300,00 

2 Εργασίες προβολέων για την φωταγώγηση της 

πλατείας 
700,00 

3 Εγκατάσταση εορταστικού φωτισμού στην 

κεντρική πλατεία 
700,00 

4 Εγκατάσταση εορταστικού φωτισμού στην 

κεντρική πλατεία τύπος ουρανός;) περιμετρικά 

της κεντρικής πλατείας 

1.800,00 

ΣΥΝΟΛΟ 3.500,00  

ΦΠΑ 24% 840,00  

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 4.340,00  

 

Δράμα, 19/11/2020 

 
Ο Συντάκτης Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κοινωνικής 

Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού 

  

Λαλές Ευστράτιος Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης 

 

 
 
 
 
 


