
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 63734e43eb32ff008df029a6 στις 15/11/22 11:12
1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα  15-11-2022
                  ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ  ΑΡ.ΠΡΩΤ.:5589
               Δ Η Μ Ο Σ  Δ Ρ Α Μ Α Σ 

       ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
     ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Τμήμα Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Πολιτισμού 
         Γραφείο Παιδείας – Διά Βίου Μάθησης 
Ταχ.Δ/νση:       Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου 
                                ΤΚ 66132 Δράμα 
Πληροφορίες:  Μωυσιάδου Αναστασία Προς: Τμήμα Προϋπολογισμού
Τηλέφωνο: 25210 27415, 25210 21698 Λογιστηρίου   
Ηλεκ.Ταχ.:    amous@dimosdramas.gr Κοιν: Τμήμα Προμηθειών 

                                                            
 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του ΚΑ 15.6471.02 για «Εργασίες συντήρησης 
καλλιτεχνικών κατασκευών Ονειρούπολης»

Σχετ: α) Με την υπ΄αριθμ. 152/2022 (ΑΔΑ: 6ΛΒ7Ω9Μ-7Μ3) Απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου περί «Έγκρισης πραγματοποίησης Χριστουγεννιάτικης Γιορτής 
«Ονειρούπολης 2022-2023» και συγκρότηση “Ειδικής Επιτροπής Ονειρούπολης”»η 
πραγματοποίηση της οποίας θα λάβει χώρα κατά το χρονικό διάστημα από 4 
Δεκεμβρίου 2022 μέχρι και 8 Ιανουαρίου 2023 και τα σημεία στα οποία θα 
φιλοξενηθεί είναι ο Δημοτικός Κήπος και η Κεντρική Πλατεία της πόλης .

β) Με την υπ’ αριθμ. 238/2022 (ΑΔΑ:ΨΦΛΖΩ9Μ-ΩΓΜ) Απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου περί «Έγκριση της 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 
2022 (η απόφαση με αρ.360/2022 της Ο.Ε)»

  γ) Με την υπ’ αριθμ.. 282/2022 απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου 
(ΑΔΑ:94ΙΜΩ9Μ-ΞΦΧ)  «Έγκριση κάλυψης δαπανών της Χριστουγεννιάτικης 
Γιορτής «Ονειρούπολη 2022-2023» από Κ.Α.15.6471.02 του προϋπολογισμού 
οικ. Έτους 2022» καθώς και την ανάθεση εκτέλεσης των υπηρεσιών από ιδιώτη, 
λόγω αδυναμίας εκτέλεσης από την αρμόδια υπηρεσία.

  δ) Με την υπ΄αριθμ. 395/2022 (ΑΔΑ: ΨΙΡΚΩ9Μ-Θ8Ψ)  Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η εξειδίκευση της διαθέσιμης πίστωσης.





Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 63734e43eb32ff008df029a6 στις 15/11/22 11:12
2

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 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 του δημοτικού συμβουλίου.».

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 (γ) 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 συντήρησης καλλιτεχνικών κατασκευών Ονειρούπολης» σε τρίτο.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης «Εργασίες συντήρησης καλλιτεχνικών κατασκευών 
Ονειρούπολης» ανέρχεται στο ποσό των 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 8.064,52) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6471.02 του οικονομικού 
έτους 2022.

Οι αιτούμενες υπηρεσίες εμπίπτουν στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
Δημοσίων Συμβάσεων CPV : 92312200-3 Παροχή υπηρεσιών από συγγραφείς, συνθέτες, 
γλύπτες, διασκεδαστές και άλλους μεμονωμένους καλλιτέχνες.

Η διαδικασία ανάθεσης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 
Ν. 4412/2016.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως προχωρήσετε στην διαδικασία έγκρισης 
της δαπάνης και έκδοσης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
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Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Κοινωνικής 

Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού 

Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα     15-11-2022
                  ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ  
               Δ Η Μ Ο Σ  Δ Ρ Α Μ Α Σ 

       ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
     ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Τμήμα Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Πολιτισμού 
         Γραφείο Παιδείας – Διά Βίου Μάθησης 
Ταχ.Δ/νση:       Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου 
                                ΤΚ 66132 Δράμα 
Πληροφορίες:  Μωυσιάδου Αναστασία Ενδεικτικός Προϋπ/σμός: 10.000,00 €
Τηλέφωνο: 25210 27415, 25210 21698 Κ.Α.: 15.6471.02   
Ηλεκ.Ταχ.:    amous@dimosdramas.gr

Τίτλος: «Εργασίες συντήρησης καλλιτεχνικών κατασκευών Ονειρούπολης»

CPV : 92312200-3 Παροχή υπηρεσιών από συγγραφείς, συνθέτες, γλύπτες, διασκεδαστές και 
άλλους μεμονωμένους καλλιτέχνες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

1. Με την υπ’ αριθμ. 282/2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 
94ΙΜΩ9Μ-ΞΦΧ) περί «Έγκριση κάλυψης 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. 395/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 
ΨΙΡΚΩ9Μ-Θ8Ψ) με την οποία εγκρίθηκε η εξειδίκευση της διαθέσιμης 
πίστωσης.

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση της γενικής υπηρεσίας «Εργασίες 
συντήρησης καλλιτεχνικών κατασκευών Ονειρούπολης». Η παρούσα ανάθεση αφορά 
την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν λόγω της διοργάνωσης της 
χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης στο Δήμο Δράμας με τίτλο «ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ 2022-2023» 
κατά το χρονικό διάστημα από 4 Δεκεμβρίου 2022 μέχρι και 8 Ιανουαρίου 2023.
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Η συντήρηση των κατασκευών αφορά:
• Επαναδημιουργία διαφόρων σημείων πάνω σε μια κατασκευή από φελιζόλ 

όπως η απώλεια χεριού ή κεφαλιού ή άλλων μελών της κατασκευής. 
• Την τριβή ή την λείανση των παλιών κατασκευών η οποία  επιφάνειά τους έχει 

καταστραφεί. 
• Αλλαγή υφασμάτων πάνω σε διάφορες κατασκευές π.χ. μανιτάρια, 

επαναχρωματισμός διαφόρων κατασκευών ή αλλαγή της χρωματικής 
επιφάνειας. 

• Επανακόλληση διαφόρων αντικειμένων που έχουν αποκολληθεί π.χ. μάτια, 
μύτες, δάχτυλα κ.α. 

• Επαναδημιουργία βάσεων για την καλύτερη σταθερότητα και ισορροπία των 
κατασκευών. 

• Αλλαγή ή επαναδημιουργία νέων ταμπελών σε οικίσκους δράσεων ή ταμπέλες 
κατεύθυνσης. 

• Σκλήρυνση – γυάλισμα διαφόρων κατασκευών για την καλύτερη αντοχή σε 
καιρικές συνθήκες. 

• Επαναδημιουργία ζωγραφισμένων ξύλινων επιφανειών με νέα θεματολογία ή 
διόρθωση της παλαιάς λόγω καταστροφής τους από την πάροδο του χρόνου σε 
εξωτερικούς χώρους.

Αναλυτικότερα, προβλέπονται οι παρακάτω υπηρεσίες για την καλλιτεχνική εργασία 
συντήρησης – επισκευής ανά κατηγορία είδους:

1.Συντήρηση οκτώ τρισδιάστατων κατασκευών χριστουγεννιάτικων ξωτικών ύψους

περίπου 1.50 μ. 250 ευρώ με ΦΠΑ.

2.Συντήρηση μιας τρισδιάστατης κατασκευής με φελιζόλ του μικρού πρίγκηπα από το

παιδικό παραμύθι ύψους περίπου 3.50 μ. 200 ευρώ με ΦΠΑ.

3.Συντήρηση μιας κατασκευής αλεπούς από το παραμύθι του μικρού πρίγκηπα με

φελιζόλ 1Χ1μ. 100 ευρώ με ΦΠΑ.

4.Συντήρηση επτά τρισδιάστατων κατασκευών με φελιζόλ νανάκια Χριστουγέννων

ύψους περίπου 2 μ. 200 ευρώ με ΦΠΑ.

5.Συντήρηση μιας τρισδιάστατης κατασκευής με φελιζόλ του πινόκιου ύψους περίπου

2 μ. 200 ευρώ με ΦΠΑ.

6.Συντήρηση εικοσιπέντε τρισδιάστατων κατασκευών με φελιζόλ αστεριών ύψους

περίπου 0,70 εκ. 100 ευρώ με ΦΠΑ.

7.Συντήρηση δυο τρισδιάστατων κατασκευών με φελιζόλ δέντρων ύψους περίπου 3 μ.

150 ευρώ με ΦΠΑ.

8.Συντήρηση μιας τρισδιάστατης κατασκευής με φελιζόλ δώρων ύψους 3 μ. 200 ευρώ.

9.Συντήρηση πέντε τρισδιάστατων κατασκευών με φελιζόλ σε σύνθεση μανιταριών

ύψους περίπου 1.50 μ. 150 ευρώ με ΦΠΑ.

10.Συντήρηση δέκα τρισδιάστατων κατασκευών με φελιζόλ γλειφιτζουριών σε διάφορα
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ύψη 80 ευρώ με ΦΠΑ.

11.Συντήρηση τεσσάρων τρισδιάστατων κατασκευών με ξύλο και φελιζόλ

χριστουγεννιάτικων στηλων φωτισμού 80 ευρώ με ΦΠΑ.

12.Συντήρηση – διαμόρφωση κατασκευής με φελιζόλ του αριθμού 2023 σε διάσταση

περίπου 1.50Χ 3 μ. 200 ευρώ με ΦΠΑ.

13.Συντήρηση τριών τρισδιάστατων κατασκευών με φελιζόλ ταράνδων διαστάσεων

2.50 Χ1.50 μ. 250 ευρώ με ΦΠΑ.

14.Συντήρηση πέντε τρισδιάστατων κατασκευών με φελιζόλ τζακιών για εσωτερικό

σπιτιών διάστασης 1.20Χ1.50 μ. 250 ευρώ με ΦΠΑ.

15.Συντήρηση τριών τρισδιάστατων κατασκευών με φελιζόλ χριστουγεννιάτικων

κεριών ύψους περίπου 2μ.-3μ. 140 ευρώ με ΦΠΑ.

16.Συντήρηση δέκα τρισδιάστατων κατασκευών με φελιζόλ χριστουγεννιάτικων

στολιδιών δέντρου σε διάφορα μεγέθη 200 ευρώ με ΦΠΑ.

17.Συντήρηση κατασκευών μονοδιάστατων με φελιζόλ με γλειφιτζούρια πάνω σε βέργα

σιδήρου ύψους περίπου 2 μ. 50 ευρώ με ΦΠΑ.

18.Συντήρηση δέκα μονοδιάστατων κατασκευών με ξύλο γιασενίτ ξωτικών ύψους

περίπου 2 μ. 250 ευρώ με ΦΠΑ.

19.Συντήρηση οκτώ μονοδιάστατων κατασκευών με ξύλο γιασενίτ νανάκια

χριστουγεννιάτικα ύψους περίπου 1.80 μ. 250 ευρώ με ΦΠΑ.

20.Συντήρηση είκοσι μονοδιάστατων κατασκευών με ξύλο γιασενίτ μπότες ξωτικών με

διάφορα χρώματα ύψους 0,80 εκ. 100 ευρώ με ΦΠΑ.

21.Συντήρηση δέκα μονοδιάστατων κατασκευών με ξύλο γιασενίτ χριστουγεννιάτικα

έλατα σε διάφορα ύψη 100 ευρώ με ΦΠΑ.

22.Συντήρηση δέκα μονοδιάστατων κατασκευών με ξύλο γιασενίτ παιδικών μορφών

που χορεύουν ύψους περίπου 1.80 μ. 200 ευρώ με ΦΠΑ.

23.Συντήρηση πέντε μονοδιάστατων κατασκευών με ξύλο γιασενίτ διαφόρων

ζωγραφικών θεμάτων με χριστουγεννιάτικες εικόνες για φωτογράφηση επισκεπτών

200 ευρώ με ΦΠΑ.

24.Συντήρηση δέκα μονοδιάστατων κατασκευών με ξύλο γιασενίτ διαφόρων

χριστουγεννιάτικων ταμπελών 100 ευρώ με ΦΠΑ.

25.Συντήρηση τριών μονοδιάστατων κατασκευών με ξύλο γιασενίτ ταράνδων

διαστάσεων 2μ.Χ1.50 μ. 150 ευρώ με ΦΠΑ.

26.Συντήρηση είκοσι μονοδιάστατων κατασκευών με ξύλο χριστουγεννιάτικων νάνων

ύψους περίπου 1.80μ. 150 ευρώ με ΦΠΑ.

27.Συντήρηση οκτώ μονοδιάστατες κατασκευές με ξύλο γιασενίτ διαφόρων

χριστουγεννιάτικων μορφών π.χ. αγγελάκια, αι Βασίληδες κ.α. 100 ευρώ με ΦΠΑ.
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28.Συντήρηση οκτώ μονοδιάστατων κατασκευών με τρισδιάστατη εντύπωση με ξύλο

γιασενίτ ελαφιών διαστάσεων περίπου 2.50Χ1.20 μ. 300 ευρώ με ΦΠΑ.

29.Συντήρηση πέντε μονοδιάστατων κατασκευών με ξύλο γιασενίτ διαφόρων μορφών

Disneyland σε διάφορα μεγέθη 100 ευρώ με ΦΠΑ.

30.Συντήρηση των παλιών διακοσμητικών κατασκευών εξωτερικού και εσωτερικού

χώρου 200 ευρώ με ΦΠΑ.

31.Συντήρηση τρισδιάστατου έλκηθρου από γιασενίτ 200 ευρώ με ΦΠΑ.

32.Συντήρηση τριών μολυβένιων στρατιωτών ύψους 2.50μ. 200 ευρώ με ΦΠΑ.

33.Συντήρηση δυο καρυοθραυστών ύψους 4.50μ. 300 ευρώ με ΦΠΑ.

34.Συντήρηση μορφών φάτνης από γιασενίτ 200 ευρώ με ΦΠΑ.

35.Συντήρηση δυο αερόστατων 100 ευρώ με ΦΠΑ.

36.Συντήρηση τρένου από φελιζόλ μήκους 6μ. 50 ευρώ με ΦΠΑ.

37.Συντήρηση αγγέλων από φελιζόλ ύψους 3μ. 200 ευρώ με ΦΠΑ.

38.Συντήρηση πέντε χιονάνθρωπων ύψους 2.50μ. 250 ευρώ με ΦΠΑ.

39.Συντήρηση σε πέντε χριστουγεννιάτικες μπάλες διαμέτρου 50εκ. 100 ευρώ με ΦΠΑ.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

6.600,00  ΕΥΡΩ ΜΑΖΙ ΤΟ ΦΠΑ

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
1. Φελιζόλ διάσταση 5εκ. Χ 1μ.Χ 2 μ., όγκους φελιζόλ 50εκ. Χ 1μ. Χ 2μ. 400 ευρώ με 
ΦΠΑ.

2. Ξυλεία γιασενίτ – μαδέρια - τάβλες 600 ευρώ με ΦΠΑ.

3. Αφρολέξ 5εκ. Χ 1μ. Χ 2μ. 300 ευρώ με ΦΠΑ.

4. Υφάσματα λινάτσες – μακό κ.λ.200 ευρώ με ΦΠΑ.

6. Χρώματα + κολλώδες υλικά, πλαστικά – λαδομπογιές – σιλικόνες, αφρός 
πολυουρεθάνης 600 ευρώ με ΦΠΑ.

7. Βοηθητικά υλικά συνδέσεων π.χ. βίδες, καρφωτικά κλπ. 350 ευρώ με ΦΠΑ.

8. Σίδερα διάφορα, σιδερόβεργες – γωνίες  300 ευρώ με ΦΠΑ.

9. Εξειδικευμένα υλικά ζωγραφικής π.χ. χρυσόσκονες, πον πον κλπ. 250 ευρώ με 
ΦΠΑ.

10. Υλικά εξειδικευμένης διακοσμητικής Χριστουγέννων π.χ. κορδέλες, χρυσά 
σύρματα χειροτεχνίας κλπ. 400 ευρώ με ΦΠΑ.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

3.400,00  ΕΥΡΩ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 10.000,00 

ΕΥΡΩ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ

*Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας μέχρι την έναρξη της Ονειρούπολης μπορεί να

δημιουργηθούν και άλλες συντηρήσεις καλλιτεχνικών κατασκευών

Η συνολική προ εκτιμώμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 10.000,00 € 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (8.064,52€ χωρίς το Φ.Π.Α.) και θα βαρύνει τoν Κ.Α. 
15.6471.02 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

ΔΡΑΜΑ

Συντήρηση κατασκευών Υλικά κατασκευών

Κόστος χωρίς ΦΠΑ 5.322,58€ 2.741,94€

ΦΠΑ 24% 1.277,42€ 658,06€

Σύνολο 6.600,00€ 3.400,00€

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 10.000,00€

Ο Συντάκτης Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
Κοινωνικής

Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού

Μωυσιάδου Αναστασία                 Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης





Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 63734e43eb32ff008df029a6 στις 15/11/22 11:12
9




		2022-11-15T11:12:32+0200




