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                                                                        Προς Δ/νση Οικονομικών – Λογιστήριο  

                                                      Κοιν: Τμήμα Προμηθειών 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

Θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  του ΚΑ 15.6471.02. 

Σχετ: Α) η υπ΄αριθμ.244/2021(ΑΔΑ: 909ΔΩ9Μ-7ΔΑ)  όπως τροποποιήθηκε με την 

264/2021(ΑΔΑ: ΨΗ3ΤΩ9Μ-Γ02) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την ο-

ποία εγκρίθηκε η πραγματοποίηση κατά το χρονικό διάστημα από 5 Δεκεμβρίου 

2021 μέχρι και 2 Ιανουαρίου 2022 της χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης στο Δήμο 

Δράμας με τίτλο «Ονειρούπολη 2021-2022». 

 β) η υπ’ αριθμ. 349/2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ψ67ΔΩ9Μ-

57Φ ) με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση της υπηρεσίας σε τρίτο. 

Γ) την υπ΄αριθμ. 326/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 668ΟΩ9Μ-

140) με την οποία εγκρίθηκε η εξειδίκευση της διαθέσιμης πίστωσης.           

Δ) η υπ’αριθμ. 348/2021 απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου «Έγκριση κάλυψης 

δαπανών της Χριστουγεννιάτικης Γιορτής «Ονειρούπολη 2021- 2022» από Κ.Α. του 

προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021» 

 

            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»».  

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 
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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.». 

Σας γνωρίζουμε ότι με την (β) ως άνω σχετική απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο του 

Δήμου μας ενέκρινε, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σε αυτή, την ανάθεση της 

γενικής υπηρεσίας «Εργασίες εγκατάστασης – απεγκατάστασης Ονειρούπολης και 

προμήθεια υλικών» σε τρίτο. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης «Εργασίες εγκατάστασης – απεγκατάστασης Ο-

νειρούπολης και προμήθεια υλικών» ανέρχεται στο ποσό των 34.484,40 € συμπεριλαμβανο-

μένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 27.810,00) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 

15.6471.02 του οικονομικού έτους 2021 και 2022. 

Οι αιτούμενες υπηρεσίες εμπίπτουν στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξι-

λογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): 51000000-9 Υπηρεσίες εγκατάστασης. 

Η διαδικασία ανάθεσης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

118  Ν. 4412/2016.    

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως προχωρήσετε στην διαδικασία  έκθεσης 

ανάληψης υποχρέωσης  του  ΚΑ 15.6471.02 με πίστωση 34.484,40 για το οικονομικό έτος 

2021 και 2022. Πιο συγκεκριμένα το ποσό για το 2021 είναι 18.835,60 με Φ.Π.Α., ενώ το 

ποσό για το 2022 είναι 15.648,80 με Φ.ΠΑ. 
    

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης  Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού 

             

 

Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                                         

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                         

Ταχ. Δ/νση :  Πλατεία Ελευθερίας                                          

Ταχ. Κώδ. : 66 132                                                         Ενδεικτικός Προϋπ/σμός: 34.484,40€ 

Πληροφορίες :Αναστασία Μωυσιάδου                Κ.Α.: 15.6471.02 

Τηλ. : 2521027415 

                                      

       Τίτλος: Εργασίες εγκατάστασης – απε-

γκατάστασης Ονειρούπολης και προμήθεια υλικών 

CPV: 51000000-9 Υπηρεσίες εγκατά-

στασης  

        

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

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

εγκατάστασης - απεγκατάστασης Ονειρούπολης». Η παρούσα ανάθεση αφορά την κάλυψη 

των αναγκών που προκύπτουν λόγω της διοργάνωσης της χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης 

στο Δήμο Δράμας με τίτλο «Ονειρούπολη 2021-2022» κατά το χρονικό διάστημα από 5 Δε-

κεμβρίου 2021 μέχρι και 2 Ιανουαρίου 2022. 

Με την υπ΄αριθμ. 244/2021(ΑΔΑ: 909ΔΩ9Μ-7ΔΑ) Απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε με την 264/2021(ΑΔΑ: ΨΗ3ΤΩ9Μ-Γ02) εγκρίθηκε η 

πραγματοποίηση της χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης με τίτλο «Ονειρούπολη 2021-2022» 

κατά το χρονικό διάστημα από 5 Δεκεμβρίου 2021 μέχρι και 2 Ιανουαρίου 2022. Επιπλέον, 

εγκρίθηκε δαπάνη ύψους 34.500,00 ευρώ για ανάθεση της γενικής υπηρεσίας «Εργασίες 

εγκατάστασης – απεγκατάστασης Ονειρούπολης ». 

Με την υπ. αριθμ. 349/2021 Απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου (ΑΔΑ: 

Ψ67ΔΩ9Μ-57Φ) 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.». 

 

Αναλυτικότερα,  προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες: 

  

ΟΜΑΔΑ Α: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ 

1. Επίστρωση πλακών πεζοδρομίου 

Προβλέπεται επίστρωση πλακών πεζοδρομίου διαστάσεων 40Χ40cm, τουλάχιστον 500 

τ.μ.διαφόρων σχημάτων χωρίς αρμό, αφού προηγουμένως γίνει υπόστρωμα με άμμο και χω-

ρίς να γίνει λάσπωμα, έτσι ώστε οι πλάκες να εύκολο να αποξηλωθούν. Οι πλάκες πεζοδρο-

μίου θα δημιουργήσουν διαδρόμους και επιφάνειες εκατέρωθεν είτε των οικίσκων είτε των 

υπαίθριων παιχνιδιών, επί των οποίων θα κινούνται οι επισκέπτες της γιορτής.  

Εκτιμώμενο κόστος με τα υλικά: 500τμ *6ευρώ/τμ=3.000,00 ευρώ  

 

2. Επίστρωση ξύλινων σανίδων 





Προβλέπεται επίστρωση σανίδων πάχους περί τα 3cm, πλάτους 15-25 cmκαι διαφόρων μη-

κών προκειμένου να δημιουργηθούν επιφάνειες επί των οποίων θα κινούνται οι επισκέπτες 

της γιορτής, τουλάχιστον 1000 τ.μ. 

Εκτιμώμενο κόστος: 1000τμ *3ευρώ/τμ=3.000,00 ευρώ   

 

 

3. Τοποθέτηση ξύλινων περιφράξεων 

Προβλέπεται η τοποθέτηση ξύλινων περιφράξεων είτε επί των υφιστάμενων σιδηρών κι-

γκλιδωμάτων (όπου υπάρχουν) είτε με έδραση επί στυλίσκων προκειμένουν να οριοθετη-

θούν οι χώροι πρόσβασης είτε απαγόρευσης εισόδου του κοινού.  

Εκτιμώμενο κόστος: 500μ *2ευρώ/μ=1.000,00 ευρώ   

 

4. Συναρμολόγηση διώροφου σπιτιού με γέφυρα 

Προβλέπεται η συναρμολόγηση του διώροφου σπιτιού με την διακοσμητική μεταλλική γέ-

φυρα. Αρχικά θα στηθεί το σπίτι παρειά-παρειά, πρώτα το ισόγειο και εν συνεχεία ο 1ος ό-

ροφος. Τέλος θα τοποθετηθεί η μεταλλική γέφυρα που περνά πάνω από την υφιστάμενη λι-

μνούλα και αποτελεί διακοσμητικό στοιχείο του σπιτιού (δεν χρησιμοποιείται από το κοινό, 

θα μπει σχετική σήμανση). 

Εκτιμώμενο κόστος: 1τεμ *1.200ευρώ/τεμ=1.200,00 ευρώ 

5. Συναρμολόγηση οικίσκων που ενώνουν στη μέση 

Προβλέπεται η συναρμολόγηση τριών ισόγειων ξύλινων οικίσκων που για λόγους ευκολίας 

στη μεταφορά, έρχονται στο έργο σε δύο κομμάτια τα οποία ενώνονται επί τόπου.  

Εκτιμώμενο κόστος: 3τεμ *150ευρώ/τεμ= 450,00 ευρώ 

5α.Συναρμολόγηση οικίσκων που ενώνουν ανά πλευρά 

Προβλέπεται η συναρμολόγηση ισόγειων ξύλινων οικίσκων που έρχονται στο έργο σε κομ-

μάτια τα οποία ενώνονται επί τόπου ανά παρειά.  

Εκτιμώμενο κόστος: 6τεμ *100 ευρώ/τεμ=600,00 ευρώ 

 

6. Τοποθέτηση ολόκληρων σπιτιών στην ενδεικνυόμενη θέση 

Προβλέπεται η τοποθέτηση ολόκληρων σπιτιών στηνενδεικνυόμενη θέση, όπου τακάρονται 

και οριζοντιώνονται προκειμένου να εξασφαλιστεί η σταθερότητά τους.  

Εκτιμώμενο κόστος: 12τεμ *80ευρώ/τεμ=960,00 ευρώ 

 

7. Τοποθέτηση οικίσκων αγοράς στην ενδεικνυόμενη θέση 

Προβλέπεται η τοποθέτηση των ξύλινων οικίσκων της αγοράς στηνενδεικνυόμενη θέση, ό-

που τακάρονται και οριζοντιώνονται προκειμένου να εξασφαλιστεί η σταθερότητά τους. 

Πρόκειται για μικρούς οικίσκους διαστάσεων περί τα 3,00Χ3,50 μ. 

Εκτιμώμενο κόστος: 16τεμ *80ευρώ/τεμ=1.280,00 ευρώ 

 

8. Κατασκευή ραμπών-μπαλκονιών στους οικίσκους (π.χ. Πυροσβεστικής-

Αστυνομίας, σπίτι παραμυθιούκλπ) 

Προβλέπεται η κατασκευή ραμπών-μπαλκονιών στους οικίσκους των δράσεων και των φο-

ρέων όπου υπάρχει ανισοσταθμία μεταξύ της εισόδου και του περιβάλλοντος χώρου.  

Εκτιμώμενο κόστος: 1.000,00 ευρώ 

 

9. Τοποθέτηση μεταλλικών πλαισίων στήριξης λαμπιονιών (εντός Ονειρούπολης) 

Προβλέπεται η τοποθέτηση μεταλλικών πλαισίων στήριξης των λαμπιονιών εντός της Ονει-

ρούπολης. Τα πλαίσια ύψους περίπου 3,5 μ, αποτελούνται από δύο μεταλλικές κολώνες και 





επ’ αυτών μεταλλικά δοκάρια. Οι κολώνες εδράζονται στο έδαφος είτε με ούπα είτε με καρ-

φωτά βύσματα, ενώ μεταξύ τους βιδώνονται με λαμαρινόβιδες ή αυτοδιάτρητες βίδες. Τέ-

λος, 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 με την αγορά 

μεταλλικών πλαισίων. 

 

 

10. Τοποθέτηση μεταλλικών πλαισίων στήριξης λαμπιονιών (από Ξενία έως 

κεντρική πλατεία) 

Προβλέπεται η τοποθέτηση μεταλλικών πλαισίων στήριξης των λαμπιονιών από Ξενία εώς 

κεντρική πλατεία. Τα πλαίσια ύψους περίπου 4,5 μ, αποτελούνται από δύο μεταλλικές κο-

λώνες 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 και η 

αγορά των αντίστοιχων υλικών. 

11. Τοποθέτηση μεταλλικών πλαισίων στήριξης λαμπιονιών (επί της Πατρ. 

Διονυσίου) 

Προβλέπεται η τοποθέτηση μεταλλικών πλαισίων στήριξης των λαμπιονιών από την πλευρά 

της Πατρ. Διονυσίου. Τα πλαίσια ύψους περίπου 4,5 μ, 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 και η 

αγορά των αντίστοιχων υλικών. 

Συνολικά 42 πλαίσια *50=50ευρώ/πλαίσιο = 2.100  ευρώ 

 

12. Ελαιοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών 

Προβλέπεται ο χρωματισμός ξύλινων επιφανειών κυρίως εντός των οικίσκων αλλά και ορι-

σμένων ξύλινων περιφράξεων με την αντίστοιχη αγορά χρωμάτων. 

Εκτιμώμενο κόστος:  600,00 ευρώ 

Δαπάνες εγκατάστασης 15.190,00 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α) 

 

 

ΟΜΑΔΑ Β: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Όλες οι εργασίες από 1 έως 11 που προβλέπονται για την εγκατάσταση της Ονειρούπολης, 

θα γίνουν αντίστοιχα και για την απεγκατάσταση της γιορτής, με την ακριβώς αντίστροφη 

διαδικασία. Κατά την απεγκατάσταση θα δοθεί ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να μην γίνουν κατα-

στροφές στους οικίσκους και γενικότερα σε όλα τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν κατά την 

εγκατάσταση. Δεδομένου ότι οι εργασίες απεγκατάστασης είναι απλούστερες, το συνολικό 

κόστος τους εκτιμάται  σε 12.620,00 ευρώ. 

       Συνολική δαπάνη 27.810,00 ευρώ (με τα υλικά, χωρίς το ΦΠΑ)  

        Η συνολική προεκτιμώμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 34.484,40 € συμπεριλαμ-

βανομένου του Φ.Π.Α. (27.810,00 € χωρίς το Φ.Π.Α.) και θα βαρύνει των Κ.Α. 15.6471.02 

του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021 και 2022. Πιο συγκεκριμένα το ποσό για το 2021 εί-

ναι 18.835,60 με Φ.Π.Α., ενώ το ποσό για το 2022 είναι 15.648,80 με Φ.ΠΑ. 
  

Δράμα, 13/11/2021 

 





Ο Συντάκτης Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κοινω-
νικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτι-

σμού 

  

Αναστασία Μωυσιάδου               Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης 

 

 





 

 

 
 

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: 34.484,40 € 

Πληροφορίες :Αναστασία Μωυσιάδου       Κ.Α.: 15.6471.02 

Τηλ. : 2521027415 

                                                            
                                                                

Τίτλος: Εργασίες εγκατάστασης – απε-

γκατάστασης Ονειρούπολης και προμή-

θεια υλικών 

   
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 Επίστρωση πλακών πεζοδρομίου 3.000,00 

2 Επίστρωση ξύλινων σανίδων 3.000,00 

3 Τοποθέτηση ξύλινων περιφράξεων 1.000,00 

4 Συναρμολόγηση διώροφου σπιτιού με γέφυρα  

1.200,00 

5 Συναρμολόγηση οικίσκων που ενώνουν στη 

μέση 
450,00 

5α Συναρμολόγηση οικίσκων που ενώνουν ανά 

πλευρά 
600,00 

6 Τοποθέτηση ολόκληρων σπιτιών στην ενδει-

κνυόμενη θέση  
960,00 

7 Τοποθέτηση οικίσκων αγοράς στην ενδεικνυ-

όμενη θέση 
1.280,00 

8 Κατασκευή ραμπών – μπαλκονιών στους οικί-

σκους (πχ. Πυροσβεστικής) 
1.000,00 

9 Τοποθέτηση μεταλλικών πλαισίων στήριξης 

λαμπιονιών (εντός Ονειρούπολης) 
700,00 

10 Τοποθέτηση μεταλλικών πλαισίων στήριξης 

λαμπιονιών (από Ξενία έως κεντρική πλατεία) 
700,00 

11 Τοποθέτηση μεταλλικών πλαισίων στήριξης 

λαμπιονιών (επί της Πατρ. Διονυσίου) 
700,00 

12 Ελαιοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών 600,00 

ΣΥΝΟΛΟ 15.190,00 

ΦΠΑ 24% 3.645,60 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 18.835,60 

 

 





 

ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 Επίστρωση πλακών πεζοδρομίου 2.500,00 

2 Επίστρωση ξύλινων σανίδων 2.500,00 

3 Τοποθέτηση ξύλινων περιφράξεων 800,00 

4 Συναρμολόγηση διώροφου σπιτιού με γέφυρα  

1.100,00 

5 Συναρμολόγηση οικίσκων που ενώνουν στη 

μέση 
400,00 

5α Συναρμολόγηση οικίσκων που ενώνουν ανά 

πλευρά 
500,00 

6 Τοποθέτηση ολόκληρων σπιτιών στην ενδει-

κνυόμενη θέση  
850,00 

7 Τοποθέτηση οικίσκων αγοράς στην ενδεικνυ-

όμενη θέση 
1.100,00 

8 Κατασκευή ραμπών – μπαλκονιών στους οικί-

σκους (πχ. Πυροσβεστικής) 
900,00 

9 Τοποθέτηση μεταλλικών πλαισίων στήριξης 

λαμπιονιών (εντός Ονειρούπολης) 
500,00 

10 Τοποθέτηση μεταλλικών πλαισίων στήριξης 

λαμπιονιών (από Ξενία έως κεντρική πλατεία) 
500,00 

11 Τοποθέτηση μεταλλικών πλαισίων στήριξης 

λαμπιονιών (επί της Πατρ. Διονυσίου) 
500,00 

12 Ελαιοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών 470,00 

ΣΥΝΟΛΟ 12.620,00 

ΦΠΑ 24% 3.028,80 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 15.648,80 

 

 

Δράμα, 13/11/2021 

 
Ο Συντάκτης Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κοινωνικής 

Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού 

  

Αναστασία Μωυσιά-
δου  

            Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης 

 

 
 
 
 

 




