
  
 
 
 

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: 14.880,00 € 

Πληροφορίες : Ε. Λαλές         Κ.Α.: 15.6471.02 

Τηλ. : 2521350743 

                                      

      Τίτλος: Εργασίες εγκατάστασης και απεγκατάστασης 

CPV: 51000000-9 Υπηρεσίες εγκατάστασης (εκτός 

       από υπηρεσίες εγκατάστασης λογισμικού) 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

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

εγκατάστασης και απεγκατάστασης». 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 14.880,00 ευρώ για ανάθεση της της γενικής υπηρεσίας «Εργασίες 

εγκατάστασης και απεγκατάστασης». 

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: 

 

Ομάδα Α. Εργασίες εγκατάστασης Ονειρούπολης 2020-2021 

 

1. Τοποθέτηση μεταλλικών πλαισίων στήριξης φωτισμού 

 

Αφορά την κατασκευή και τοποθέτηση εκατό (100) μεταλλικών πλαισίων στήριξης φωτισμού εντός 

του εμπορικού κέντρου της πόλης. Τα πλαίσια, ύψους μεταξύ 3,5 – 4,5 μέτρων, αποτελούνται από 

δύο μεταλλικές κολώνες και επ’ αυτών μεταλλικά δοκάρια. Οι κολώνες εδράζονται στο έδαφος είτε 

με ούπα είτε με καρφωτά βύσματα, ενώ μεταξύ τους βιδώνονται με λαμαρινόβιδες ή αυτοδιάτρητες 

βίδες. Τέλος, τα πλαίσια, για την καλύτερη ευστάθειά τους έναντι των ανέμων, στηρίζονται μεταξύ 

τους αλλά και με σταθερά σημεία (πχ. δέντρα ή κολώνες) με γαλβανιζέ σύρμα. 

 

2. Μεταφορά στολιδιών από αποθήκη και μοίρασμα σε θέσεις που θα υποδείξει η 

υπηρεσία (με διαξονικό φορτηγό) 

 

Αφορά τη μεταφορά στολιδιών από αποθήκη και μοίρασμα σε θέσεις που θα υποδειχτούν από την 

υπηρεσία με διαξονικό φορτηγό (είκοσι πέντε δρομολόγια). Τα στολίδια είναι διακοσμητικά στοιχεία 

που υπάρχουν στην αποθήκη του Δήμου τα οποία συντηρήθηκαν για τη φετινή χρονιά και θα 

τοποθετηθούν στο εμπορικό κέντρο σε θέσεις που θα υποδείξει η υπηρεσία ώστε να δημιουργηθεί η 



κατάλληλη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα. 

. 

3. Μεταφορά στολιδιών από αποθήκη και μοίρασμα σε θέσεις που θα υποδείξει η υπηρεσία 

(με φορτηγάκι) 
 

Αφορά τη μεταφορά στολιδιών από αποθήκη και μοίρασμα σε θέσεις που θα υποδειχτούν από την 

υπηρεσία με φορτηγάκι (τριάντα δρομολόγια). Τα στολίδια είναι διακοσμητικά στοιχεία που 

υπάρχουν στην αποθήκη του Δήμου τα οποία συντηρήθηκαν για τη φετινή χρονιά και θα 

τοποθετηθούν στο εμπορικό κέντρο σε θέσεις που θα υποδείξει η υπηρεσία ώστε να δημιουργηθεί η 

κατάλληλη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα. 

 

4. Στήσιμο στολιδιών μεγάλου όγκου και βάρους (απαιτούν χρήση γερανοφόρου οχήματος) 

 

Αφορά το στήσιμο σαράντα (40) στολιδιών τα οποία λόγω του μεγάλου όγκου και βάρους απαιτούν 

προσεκτικό χειρισμό και τη χρήση γερανοφόρου οχήματος. Τα στολίδια είναι διακοσμητικά στοιχεία 

που υπάρχουν στην αποθήκη του Δήμου τα οποία συντηρήθηκαν για τη φετινή χρονιά και θα 

τοποθετηθούν στο εμπορικό κέντρο σε θέσεις που θα υποδείξει η υπηρεσία ώστε να δημιουργηθεί η 

κατάλληλη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα. 

 

5. Στήσιμο δέντρου κεντρικής πλατείας 

 

Αφορά το στήσιμο του δέντρου της κεντρικής πλατείας ύψους δέκα (10) μέτρων. Η εν λόγω εργασία 

απαιτεί προσεκτικό χειρισμό και κατάλληλο εξοπλισμό. Επίσης, απαιτεί τη χρήση γερανοφόρου 

οχήματος. 

 

6. Υποστήριξη στησίματος γιορτινού διακόσμου σε διάφορες θέσεις της πόλης 

 

Αφορά σε πάσης φύσεως εργασίες υποστήριξης στησίματος του γιορτινού διακόσμου εντός του 

εμπορικού κέντρου της πόλης σε θέσεις που θα υποδειχτούν από την υπηρεσία. Επίσης, αφορά στη 

κατασκευή βάσεων για δέντρα ερυθρελάτης που θα παραχωρηθούν από το Δασαρχείο και θα 

τοποθετηθούν στο εμπορικό κέντρο της πόλης ώστε να δημιουργηθεί η κατάλληλη 

χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα . 

 

Ομάδα Β: Εργασίες Απεγκατάστασης Ονειρούπολης 2020-2021 

 

1. Αποξήλωση μεταλλικών πλαισίων στήριξης φωτισμού 

 

Αφορά την αποξήλωση των εκατό (100) μεταλλικών πλαισίων στήριξης φωτισμού. 

 

2. Απομάκρυνση στολιδιών και μεταφορά στην αποθήκη (με διαξονικό φορτηγό) 

 

Αφορά τη μεταφορά στολιδιών στην αποθήκη με διαξονικό φορτηγό (εξήντα πέντε δρομολόγια) από 

τις θέσεις στις οποίες τοποθετήθηκαν. 

 

3. Απομάκρυνση στολιδιών και μεταφορά στην αποθήκη (με φορτηγάκι) 

 

Αφορά τη μεταφορά στολιδιών στην αποθήκη με φορτηγάκι από τις θέσεις στις οποίες 

τοποθετήθηκαν (τριάντα δρομολόγια). 

 

4. Αποξήλωση δέντρου κεντρικής πλατείας 
 

Αφορά την αποξήλωση του δέντρου της κεντρικής πλατείας. Η εν λόγω εργασία απαιτεί προσεκτικό 

χειρισμό και κατάλληλο εξοπλισμό. Επίσης, απαιτεί τη χρήση γερανοφόρου οχήματος. 



 

Η συνολική προεκτιμώμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 14.880,00 € συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. (12.000,00 € χωρίς το Φ.Π.Α.) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6471.02 του προϋπολογισμού 

οικ. Έτους 2020 (ποσό 11.036,00 €)  και 2021 (ποσό 3.844,00 €). 
  

Δράμα, 23/11/2020 

 
Ο Συντάκτης Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κοινωνικής 

Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού 

  

Λαλές Ευστράτιος Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης 
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Τίτλος: Εργασίες εγκατάστασης και απεγκατάστασης 

CPV: 51000000-9 Υπηρεσίες εγκατάστασης (εκτός 

       από υπηρεσίες εγκατάστασης λογισμικού) 

   
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΟΜΑΔΑ Α: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ 2020-2021 

Περιγραφή Εργασίας 
Μονάδα 

μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδος 
Δαπάνη 

1) Τοποθέτηση μεταλλικών 

πλαισίων στήριξης φωτισμού 
Τεμ. 100,00 40,00 4.000,00 € 

2) Μεταφορά στολιδιών 

από αποθήκη και μοίρασμα 

σε θέσεις που θα υποδείξει 

η υπηρεσία (με διαξονικό 

φορτηγό) 

Δρομολόγιο 25,00 64,00 1.600,00 € 

3) Μεταφορά στολιδιών 

από αποθήκη και μοίρασμα 

σε θέσεις που θα υποδείξει 

η υπηρεσία (με φορτηγάκι) 

Δρομολόγιο 30,00 30,00 900,00 € 

4) Στήσιμο στολιδιών μεγάλου 

όγκου και βάρους (απαιτούν 

χρήση γερανοφόρου οχήματος) 

Τεμ. 40,00 25,00 1.000,00 € 

5) Στήσιμο δέντρου 

κεντρικής πλατείας 
Τεμ. 1 500,00 500,00 € 

6) Υποστήριξη στησίματος 

γιορτινού διακόσμου σε διάφορες 

θέσεις της πόλης 

Τεμ. 1 900,00 900,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 8.900,00 € 

ΦΠΑ 24% 2.136,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 11.036,00 € 
 

ΟΜΑΔΑ Β: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ 2020-2021 



Περιγραφή Εργασίας 
Μονάδα 

μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδος 
Δαπάνη 

1) Αποξήλωση μεταλλικών 

πλαισίων στήριξης φωτισμού 
Τεμ. 100,00 12,00 1.200,00 € 

2) Απομάκρυνση στολιδιών και 

μεταφορά στην αποθήκη (με 

διαξονικό φορτηγό) 

Δρομολόγιο 65,00 19,00 1.235,00 € 

3) Απομάκρυνση στολιδιών και 

μεταφορά στην αποθήκη (με 

φορτηγάκι) 

Δρομολόγιο 30,00 12,00 360,00 € 

4) Αποξήλωση δέντρου κεντρικής 

πλατείας 
Τεμ. 1 305,00 305,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 3.100,00 € 

ΦΠΑ 24% 744,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 3.844,00 € 
 

Δράμα, 19/11/2020 

 
Ο Συντάκτης Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κοινωνικής 

Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού 

  

Λαλές Ευστράτιος Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης 

 


