
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                                         

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                         

Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Ελευθερίας 1                                         

Ταχ. Κώδ. : 66 132                                                                     Ενδεικτικός Προϋπ/σμός: 4.340,00 € 

Πληροφορίες : Ε. Λαλές         Κ.Α.: 15.6471.02 

Τηλ. : 2521350743 

                                      

   Τίτλος: Υπηρεσίες ζωγράφου για τις ανάγκες της Ονειρούπολης 

CPV: 92312250-8 Υπηρεσίες παρεχόμενες από μεμονωμένους καλλιτέχνες 

    

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

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

ζωγράφου για τις ανάγκες της Ονειρούπολης». 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 «Υπηρεσίες 

ζωγράφου για τις ανάγκες της Ονειρούπολης». 

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 «Για την εκτέλεση της 

εν λόγω υπηρεσίας απαιτείται προσωπικό με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία, που δεν διαθέτει 

το ήδη υπηρετούν προσωπικό.». 

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

ενδεικτικού προϋπολογισμού αυτών έχουν ως ακολούθως: 

 

1. Δημιουργία αστεριών σε διάφορα μεγέθη από φελιζόλ     

     

Πρόκειται για τρισδιάστατες κατασκευές το σχέδιο και τον αριθμό των οποίων θα υποδείξει ο 

διακοσμητής και θα τοποθετηθούν ως διακοσμητικά στοιχεία στην πλατεία 

 

2. Κατασκευή αστεριών σε διάφορα μεγέθη από γιασενίτ        
  

Πρόκειται για ξύλινες κατασκευές το σχέδιο και τον αριθμό των οποίων θα υποδείξει ο διακοσμητής 

και θα τοποθετηθούν ως διακοσμητικά στοιχεία στην πλατεία 

 

3. Δημιουργία διαφόρων τρισδιάστατων μορφών από φελιζόλ  

 

Πρόκειται για τρισδιάστατες κατασκευές τον αριθμό των οποίων θα υποδείξει ο διακοσμητής και θα 

τοποθετηθούν ως διακοσμητικά στοιχεία στην πλατεία και σε επιλεγμένα σημεία στους γύρω 

δρόμους 

 

4. Κατασκευή και ζωγραφική διαφόρων μορφών σε γιασενίτ    



Πρόκειται για ξύλινες κατασκευές τον αριθμό των οποίων θα υποδείξει ο διακοσμητής και θα 

τοποθετηθούν ως διακοσμητικά στοιχεία στην πλατεία και σε επιλεγμένα σημεία στους γύρω 

δρόμους 

 

5. Δημιουργία διακοσμητικών από γιασενίτ – ξύλο- φελιζόλ     

 

Πρόκειται για κατασκευές το σχέδιο και τον αριθμό των οποίων θα υποδείξει ο διακοσμητής και θα 

τοποθετηθούν ως διακοσμητικά στοιχεία στην πλατεία και σε επιλεγμένα σημεία στους γύρω 

δρόμους, 

 

6. Συντήρηση παλιών κατασκευών από γιασενίτ 

 

Πρόκειται για παλιές ξύλινες κατασκευές που υπάρχουν στο χώρο αποθήκευσης της Ονειρούπολης, 

θα συντηρηθούν και θα τοποθετηθούν ως διακοσμητικά στοιχεία στην πλατεία και σε επιλεγμένα 

σημεία στους γύρω δρόμους 

 

7. Συντήρηση παλιών κατασκευών από φελιζόλ   
                       

Πρόκειται για παλιές τρισδιάστατες κατασκευές από φελιζόλ που υπάρχουν στο χώρο αποθήκευσης 

της Ονειρούπολης, θα συντηρηθούν και θα τοποθετηθούν ως διακοσμητικά στοιχεία στην πλατεία 

και σε επιλεγμένα σημεία στους γύρω δρόμους 

 

8. Συντήρηση διαφόρων διακοσμητικών                                     

 

Πρόκειται για παλιά διακοσμητικά στοιχεία που υπάρχουν στο χώρο αποθήκευσης της 

Ονειρούπολης, θα συντηρηθούν και θα τοποθετηθούν στην πλατεία και σε επιλεγμένα σημεία στους 

γύρω δρόμους 

 

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 Δημιουργία αστεριών σε διάφορα μεγέθη από 

φελιζόλ 
400,00 

2 Κατασκευή αστεριών σε διάφορα μεγέθη από 

γιασενίτ 
500,00 

3 Δημιουργία διαφόρων τρισδιάστατων μορφών 

από φελιζόλ 
700,00 

4 Κατασκευή και ζωγραφική διαφόρων μορφών 

σε γιασενίτ 
500,00 

5 Δημιουργία διακοσμητικών από γιασενίτ – 

ξύλο- φελιζόλ 
500,00 

6 Συντήρηση παλιών κατασκευών από γιασενίτ 300,00 

7 Συντήρηση παλιών κατασκευών από φελιζόλ 300,00 

8 Συντήρηση διαφόρων διακοσμητικών 300,00 

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 

 


