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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           
ΔΗΜΟΣ  ΔΡΑΜΑΣ                                                                     
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου                                                                        
Ταχ. Κώδικας: 66133                                                                            
Πληροφορίες:Β.Μουμτσάκης                                                              Προς: - Κάθε οικονομικό φορέα
Τηλέφωνο: 2521350743 
e-mail: bmoum@dimosdramas.gr                                                                                   
             

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για «Ηλεκτρολογικές εργασίες 
Ονειρούπολης»., με την διαδικασία απευθείας ανάθεσης.

Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συγκεκριμένη ανάθεση, σύμφωνα με το Υπηρεσιακό 
Σημείωμα μαζί με την συν. μελέτη με αριθμ. πρωτ: 5222/25-10-2022 της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, 
Παιδείας και Πολιτισμού,  ενώ η δέσμευση της πίστωσης έγινε με την αριθμ. 1434/2022 απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης. 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 34.720,00 € με τον Φ.Π.Α. (28.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1) Με την υπ’ αριθμ. 206/2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΧΑ9Ω9Μ-ΘΞ4) πέρι

«Έγκριση κάλυψης 1ης κατανομής δαπανών της Χριστουγεννιάτικης Γιορτής «Ονειρούπολη 2022- 
2023» από Κ.Α.15.6471.02 του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2022» και την ανάθεση εκτέλεσης των 
υπηρεσιών από ιδιώτη , λόγω αδυναμίας εκτέλεσης από την αρμόδια υπηρεσία.

2) Με την υπ΄αριθμ. 364/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:9ΡΤΝΩ9Μ-ΒΜΓ) με την 
οποία εγκρίθηκε η εξειδίκευση της διαθέσιμης πίστωσης.

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση της γενικής υπηρεσίας «Ηλεκτρολογικές 
εργασίες Ονειρούπολης». Η παρούσα ανάθεση αφορά την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν λόγω 
της διοργάνωσης της χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης στο Δήμο Δράμας με τίτλο «Ονειρούπολη 2022- 
2023» κατά το χρονικό διάστημα από 4 Δεκεμβρίου 2022 έως 8 Ιανουαρίου 2023.

Με την υπ. αριθμ. 206/2022 Απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΧΑ9Ω9Μ-ΘΞ4) 
εγκρίθηκε η ανάθεση της εν λόγω υπηρεσίας σε τρίτο έχοντας υπόψη το υπ ́αρ.:37465/20-09-2022 
έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (απάντηση στο 36642/14-09-2022 έγγραφό μας), για 
Ηλεκτρολογικές Εργασίες της Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης «Ονειρούπολη 2022-2023»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 τα 
εκτελέσει.» .Το συνεργείο θα αναλάβει το σύνολο των ηλεκτρολογικών εργασιών της Ονειρούπολης τόσο 
στον χώρο του δημοτικού κήπου Δράμας όσο και της κεντρικής Πλατείας της Δράμας για το χρονικό 
διάστημα (4/12/2022 έως 08/01/2023).

H εκτιμώμενη αξία της σύμβασης «Ηλεκτρολογικές εργασίες Ονειρούπολης» ανέρχεται στο ποσό 
των 34.720,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 28.000,00€) και θα 
βαρύνει τον Κ.Α. 15.6471.02 «Δαπάνες διοργάνωσης Ονειρούπολης» του προϋπολογισμού έτους 2022 με 
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το ποσό των 31.631,16€, και τον αντίστοιχο Κ.Α. του προϋπολογισμού έτους 2023 με το ποσό των 3.088,84€

Οι επιμέρους υπηρεσίες που συμπεριλαμβάνονται στην εν λόγω ανάθεση και του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού αυτών έχουν ως ακολούθως :

Α/ 
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ

1 Εργασίες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος σε οικίσκους στον 
Δημοτικό κήπο και την πλατεία Ελευθερίας (44 Οικίσκοι )

2.458,00€

2 Εργασίες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στις δράσεις στον 
Δημοτικό κήπο και την πλατεία Ελευθερίας (10 Δράσεις)

2.002,00€

3 Εγκατάσταση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στα παιχνίδια (15 
Παιχνίδια)

1.850,00€

4 Εργασίας εγκατάστασης προβολέων για τις ανάγκες φωτισμού 

στον Δημοτικό κήπο και στην πλατεία Ελευθερίας (150 
Προβολείς)

2.002,00€

5 Εργασίες εγκατάστασης φωτιστικών σωμάτων διαφόρων τύπων 
για τις ανάγκες φωτισμού στον Δημοτικό κήπο (80 Φωτιστικά 
σώματα)

2.154,00€

6 Μοντάρισμα 2 τ ρ ι φ α σ ι κ ώ ν πινάκων, μεγάλης ισχύος και 
τοποθέτηση φωτιστικών, τ ρ ι φ α σ ι κ ώ ν κ α ι
μ ο ν ο φ α σ ι κ ώ ν πριζών στην κεντρική σκηνή.

1.698,00€

7 Μοντάρισμα 1 τριφασικού πίνακα, τοποθέτηση φωτιστικών και 
πριζών στην μικρή σκηνή.

938,00€

8 Εργασίες εναέριων εγκαταστάσεων με καλώδια διαφόρων 
τύπων για την επέκταση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 
στα σημεία των καταναλώσεων. (Άνω των 3000 μέτρων)

3.294,00€

9 Εργασίες τοποθέτησης εναέριων και επιτοίχιων διακοσμητικών 
λαμπτήρων τρεχούμενης κατασκευής διαφόρων τύπων.(Άνω 
των 1500 μέτρων)

1.110,00€

10 Εγκατάσταση εορταστικού φωτισμού (τύπου- 
ουρανός)περιμετρικά της κεντρικής πλατείας και του δημοτικού 
κήπου. (Περίπου 800 μέτρα)

5.234,00€

11 Καθημερινή παρουσία σ’ όλη τη διάρκεια της Ονειρούπολης 
2022 (από 4-12-2022 έως και 31-12-2022), από το πρωί έως 
αργά το βράδυ στο κλείσιμο για άμεση λύση ηλεκτρολογικού 
προβλήματος.(28 ημέρες)

2.769,00€

12 Καθημερινή παρουσία κατά τη διάρκεια της Ονειρούπολης 
2023(από 01-01-2023 έως 08-01-2023), από το πρωί έως αργά 
το βράδυ στο κλείσιμο για άμεσηλύση ηλεκτρολογικού 
προβλήματος.(8 ημέρες)

791,00€

13 Αποξήλωση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων φωτιστικών 
σωμάτων – διακοσμητικού φωτισμού και αποθήκευση αυτών 
μετά το πέρας της εκδήλωσης ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ 2022-2023.

1.700,00€
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ΣΥΝΟΛΟ 28.000,00€

ΦΠΑ 24% 6.720,00€

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 34.720,00€

   
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την προσφορά τους σφραγισμένη έως και την Δευτέρα , 
07/11/2022  και ώρα 12:00, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου 1ος όροφος γρ.103. Προσφορές που θα λαμβάνονται 
μετά την ανωτέρω προθεσμία θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν.
Επί του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται:
Στοιχεία αποστολέα: Επωνυμία & λοιπά στοιχεία
Προς: Δήμο Δράμας, Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών, 2ος όροφος γρ.210
Προσφορά για «Ηλεκτρολογικές εργασίες Ονειρούπολης 

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του
Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα
παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου και Υπεύθυνη Δήλωση (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ. 7αγ 
Ν. 4605/2019). 
Η Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 να αναφέρει ότι:

α) Δεν έχει εκδοθεί σε βάρος τους απόφαση αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 (Αποκλεισμός 
οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις) του Ν. 4412/2016.
β) Οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλουν εισφορές είναι οι 
ακόλουθοι:
………………..………………………………………………………………………………………………………………………………
…..
(Αναλυτική κατάσταση όλων των οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, στους οποίους οφείλουν να 
καταβάλλουν εισφορές).
γ) Δεν υπάρχει σε βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναλυτικά 
αναφέρονται στο άρθρο 73 (Λόγοι αποκλεισμού), παράγραφος 1 του Ν. 4412/2016.

         δ) Δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί                     
συμβιβασμού, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου (Ν. 4605/01-04-2019).

       ε) Έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αποδέχονται        
τους όρους ανεπιφύλακτα.

Η υποχρέωση αφορά ιδίως:
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών
κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους
διαχειριστές β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία
με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης
και εκπροσώπησης της εταιρείας, γ) στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του
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διοικητικού συμβουλίου δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων
τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
 2. Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης).
3. Ασφαλιστική ενημερότητα. (για συμμετοχή σε διαγωνισμούς / δημοπρασίες).
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά τον χρόνο της υποβολής τους.
4. Εάν ο οικονομικός φορέας είναι εταιρεία, για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, Πιστοποιητικό 
ισχύουσας εκπροσώπησης και Πιστοποιητικά μεταβολών ΓΕΜΗ, (των τελευταίων 30 ημερών ), 

αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας, ΦΕΚ κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα.
5. Για ατομικές επιχειρήσεις και εταιρείες, μέσα από το – myAADE- τα στοιχεία μητρώου της επιχείρησης – 
αναλυτική εκτύπωση.

Η κατακύρωση θα γίνει με Απόφαση Δημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προς ανάθεση 
δημόσιας σύμβασης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες επί της μελέτης - τεχνικές προδιαγραφές, στον κ. Σπανίδη Βασίλειο, τηλ. 
2521350658 και επί των όρων της πρόσκλησης στον κ. Βασίλειο Μουμτσάκη, τηλ. 2521350743

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
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Δήμος Δράμας                                                                                                    
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών                                                         
Τμήμα Προμηθειών                                                                

                                                                              
                                                            «Ηλεκτρολογικές εργασίες   Ονειρούπολης»                                                                                   
                                                                               
Κ.Α. 15.6471.02                                                                     Προϋπολογισμός:34.720,00€ με ΦΠΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Του   ________________________________________________
Έδρα ________________________________________________
Οδός _____________________________ Αριθμός ____________
Τ.Κ._________Α.Φ.Μ._________________ΔΟΥ_______________
Τηλέφωνο ______________________Φαξ:__________________
E-mail: _______________________________________________ 

Α/ 
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ

1 Εργασίες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος σε οικίσκους στον 
Δημοτικό κήπο και την πλατεία Ελευθερίας (44 Οικίσκοι )

2 Εργασίες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στις δράσεις στον 
Δημοτικό κήπο και την πλατεία Ελευθερίας (10 Δράσεις)

3 Εγκατάσταση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στα παιχνίδια (15 
Παιχνίδια)

4 Εργασίας εγκατάστασης προβολέων για τις ανάγκες φωτισμού 

στον Δημοτικό κήπο και στην πλατεία Ελευθερίας (150 
Προβολείς)

5 Εργασίες εγκατάστασης φωτιστικών σωμάτων διαφόρων τύπων 
για τις ανάγκες φωτισμού στον Δημοτικό κήπο (80 Φωτιστικά 
σώματα)

6 Μοντάρισμα 2 τ ρ ι φ α σ ι κ ώ ν πινάκων, μεγάλης ισχύος και 
τοποθέτηση φωτιστικών, τ ρ ι φ α σ ι κ ώ ν κ α ι
μ ο ν ο φ α σ ι κ ώ ν πριζών στην κεντρική σκηνή.

7 Μοντάρισμα 1 τριφασικού πίνακα, τοποθέτηση φωτιστικών και 
πριζών στην μικρή σκηνή.
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8 Εργασίες εναέριων εγκαταστάσεων με καλώδια διαφόρων 
τύπων για την επέκταση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 
στα σημεία των καταναλώσεων. (Άνω των 3000 μέτρων)

9 Εργασίες τοποθέτησης εναέριων και επιτοίχιων διακοσμητικών 
λαμπτήρων τρεχούμενης κατασκευής διαφόρων τύπων.(Άνω 
των 1500 μέτρων)

10 Εγκατάσταση εορταστικού φωτισμού (τύπου- 
ουρανός)περιμετρικά της κεντρικής πλατείας και του δημοτικού 
κήπου. (Περίπου 800 μέτρα)

11 Καθημερινή παρουσία σ’ όλη τη διάρκεια της Ονειρούπολης 
2022 (από 4-12-2022 έως και 31-12-2022), από το πρωί έως 
αργά το βράδυ στο κλείσιμο για άμεση λύση ηλεκτρολογικού 
προβλήματος.(28 ημέρες)

12 Καθημερινή παρουσία κατά τη διάρκεια της Ονειρούπολης 
2023(από 01-01-2023 έως 08-01-2023), από το πρωί έως αργά 
το βράδυ στο κλείσιμο για άμεση λύση ηλεκτρολογικού 
προβλήματος.(8 ημέρες)

13 Αποξήλωση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων φωτιστικών 
σωμάτων – διακοσμητικού φωτισμού και αποθήκευση αυτών 
μετά το πέρας της εκδήλωσης ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ 2022-2023.

Ολογράφως χωρίς Φ.Π.Α……………………….…………………………………………………………
..…………………………………………………..………………………………………………………………

Υπογραφή-Σφραγίδα
Δράμα       /    /2022

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
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