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ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
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ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση         :Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου
Τ.Κ.                   :Τ.Κ. 66133, Δράμα
Πληροφορίες      :Μ. Κιορσάββα   
Τηλέφωνο          :2521350732       
Ηλ. Ταχυδρομείο :mkior@dimosdramas.gr           
  

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Προς: τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Δράμας

ΘΕΜΑ: «Ετήσια απεριόριστη full wave συνδρομή στο δίκτυο URANUS και κάρτα δεδομένων SIM για την 
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας.»

Σας γνωρίζουμε ότι, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για την ορθή και πλήρη λειτουργία του 
γεωδαιτικού δέκτη GPS GNSS της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, και μετά την λήξη της προηγούμενης ετήσιας 
συνδρομής στις 31-12-2022, προέκυψε η ανάγκη για απεριόριστη full wave συνδρομή στο δίκτυο μόνιμων 
σταθμών αναφοράς (Μ.Σ.Α.) URANUS/SIM για ένα έτος.

Σκοπός της υπηρεσίας (με αρ. 3/2023 υπηρεσία της Δ.Τ.Υ.) είναι η βέλτιστη υποστήριξη/εκμετάλλευση 
του γεωδαιτικού δέκτη GPS GNSS της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στο 
εξειδικευμένο προσωπικό του Δήμου Δράμας να παρέχει βέλτιστη ακρίβεια, ελάχιστο σφάλμα και αυξημένη 
ταχύτητα στις καθημερινές ανάγκες εργασιών πεδίου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, όπως είναι οι 
τοπογραφικές αποτυπώσεις – χαράξεις, ο εντοπισμός θέσεων, η εγκατάσταση πολυγωνομετρικών δικτύων, η 
εφαρμογή επί του εδάφους της ρυμοτομίας, οι επιμετρήσεις τεχνικών έργων κ.λ.π. 

Ο προϋπολογισμός της προς εκτέλεση εργασίας είναι 768,80 € (με Φ.Π.Α. 24%), υπάρχει δε 
εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Κ.Α. 00.6451 του προϋπολογισμού 2023 (Αρ. απόφ. 338/2022 με θέμα 
«Ψήφιση Προϋπολογισμού και έγκριση πίνακα Στοχοθεσίας οικ. έτους 2023 του Δήμου Δράμας»).

ΚΑ Προμήθεια Προϋπολογισμός

00.6451 
Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα.
(Ετήσια απεριόριστη full wave συνδρομή στο δίκτυο URANUS και κάρτα 
δεδομένων SIM για την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας)

768,80 € (με Φ.Π.Α.24%) 

CPV εργασίας: 79980000-7 (Υπηρεσίες συνδρομών)

Παρακαλούμε για την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018.

 
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών

                          Ιωάννης Κιοσσές
τοπογράφος μηχανικός
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