
                        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού
Πληροφορίες : Τσαγκαλίδης Ηλίας            
Τηλ: 2513 500 250                                       
  
                        

                                                              ΠΡΟΣ:  Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
                                                                                         Τμήμα Προμηθειών 

ΘΕΜΑ: Πρωτογενές Αίτημα Δαπάνης για την υπηρεσία «Υπηρεσίες τοποθέτησης, 
αποξήλωσης και αποθήκευσης εορταστικού διάκοσμου»

Σας αποστέλλουμε  το Πρωτογενές Αίτημα Δαπάνης  του θέματος και παρακαλούμε για 
την έγκριση του.

Περιγραφή αντικειμένου της υπηρεσίας Αντικείμενο της υπηρεσίας είναι η 
τοποθέτηση, αποξήλωση και αποθήκευση 
του εορταστικού διάκοσμου του Δήμου 
Καβάλας. 

Αιτιολογία Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η ανάθεση 
υπηρεσίας προκειμένου ο Δήμος να προβεί  
στην επισκευή, την τοποθέτηση και την 
αποξήλωση του φωτεινού διακόσμου που 
έχει στην κατοχή του ο Δήμος Καβάλας σε 
οδούς, πλατείες και κοινόχρηστους χώρους 
του Δήμου.   

Κ.Α.Ε. 30.6117.0007
Προϋπολογισμός 37.200,00 € με  Φ.Π.Α. 24%

Για το 2022 : 23.064,00 €  με  Φ.Π.Α. 24%
Για το 2023 : 14.136,00 €  με  Φ.Π.Α. 24%

Κωδικοί CPV 50116100-2

Συνημμένα σας υποβάλουμε μελέτη, ενδεικτικό  προϋπολογισμό και τεχνικές προδιαγραφές.

      Ο Συντάξας                           Ο  Πρ/νος Τμήματος                                 Ο Δ/ντης
                                                      Ηλεκτροφωτισμού                            Τεχνικών Υπηρεσιών

                Τσαγκαλίδης Ηλίας                       Τσαγκαλίδης Ηλίας                      Χαραλαμπίδης Πρόδρομος
Μηχανικός Παραγωγής                  Μηχανικός Παραγωγής        Αρχιτέκτων Μηχανικός
       & Διοίκησης          & Διοίκησης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα  Ηλεκτροφωτισμού 
Πληρ.: Τσαγκαλίδης Ηλίας  
Τηλ. : 2513 500250                                                         

      

«Υπηρεσίες τοποθέτησης, αποξήλωσης   
        και αποθήκευσης εορταστικού  
                        διάκοσμου»

Κ. Α.: 30.6117.0011
C.P.V.: 50116100-2

Τεκμηρίωση Σκοπιμότητας της Υπηρεσίας 
 Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η ανάθεση υπηρεσίας προκειμένου ο Δήμος Καβάλας 
να προβεί  στην επισκευή, την τοποθέτηση και την αποξήλωση φωτεινού διακόσμου 
που έχει στην κατοχή του σε οδούς, πλατείες και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου 
Καβάλας. Το προσωπικό του τμήματος Ηλεκτροφωτισμού είναι ελλιπές και δεν μπορεί 
να ανταπεξέλθει στο πεδίο των καθηκόντων για τον στολισμό της πόλης. Για το σκοπό 
αυτό περιγράφονται αναλυτικά οι υπηρεσίες επισκευής, τοποθέτησης και αποξήλωσης 
του φωτεινού διακόσμου ανά περίπτωση. 

Τεχνικές Προδιαγραφές Εργασιών 
        Οι υπηρεσίες επισκευής και τοποθέτησης του φωτεινού διακόσμου στις οποίες θα 
προβεί ο ανάδοχος είναι οι ακόλουθες:
1: Επισκευή με φωτοσωλήνα χαλασμένου Χριστουγεννιάτικου στολιδιού δηλαδή 
αποξήλωση του παλιού φωτοσωλήνα και τοποθέτηση νέου με δεματικά και δοκιμή αφής 
του επιστύλιου
2: Τοποθέτηση επίστυλου στολιδιού σε κολώνα φωτισμού δηλαδή μεταφορά του επιστύλιου 
από την αποθήκη, στερέωση – πάκτωση του επιστύλιου στον στύλο, ηλεκτρολογική 
σύνδεση του σε Μ/Α και δοκιμή αφής του επιστύλιου
3: Ηλεκτρολογική σύνδεση σε Χριστουγεννιάτικη εγκατάσταση στα δημοτικά δίκτυα 
δηλαδή ηλεκτρολογική σύνδεση των κατασκευών όπως σπιτάκια, μπάλες και άλλες 
κατασκευές οπουδήποτε υποδείξει η υπηρεσία. Περιλαμβάνονται τα μικροϋλικά που θα   
χρειαστούν όπως καλώδια, σωλήνας προστασίας καλωδίου, Μ/Α κ.α. ώστε η 
ηλεκτρολογική εγκατάσταση να συνεχίσει να λειτουργεί με ασφάλεια.
4: Αποκατάσταση βραχυκυκλώματος ηλεκτρικής εγκατάστασης σε δημοτικά δίκτυα 
διάκοσμου δηλαδή αποκατάσταση βραχυκυκλώματος μετά από ενημέρωση του αναδόχου 
από την υπηρεσία και έλεγχος ορθής λειτουργείας, περιλαμβάνονται τα μικροϋλικά που θα 
χρειαστούν.
5: Επισκευή δηλαδή αλλαγή φωτοσωλήνα σε εναέρια (συρματόσχοινα)  στολίδια.
6: Στόλισμα, ντύσιμο με λαμπάκια (ψείρες) φυσικού δένδρου.
7: Στόλισμα, ντύσιμο κορμού δένδρου με φωτοσωλήνα.
8:Αποσύνδεση αποξήλωση και μεταφορά στην αποθήκη της υπηρεσίας επιστύλιων 
στολιδιών.
9: Αποσύνδεση - αποξήλωση και μεταφορά στην αποθήκη της υπηρεσίας του φωτοσωλήνα 
από δένδρα και άλλες κατασκευές.
10: Αποσύνδεση - αποξήλωση και μεταφορά στην αποθήκη της υπηρεσίας των <<ψειρών>>  
(λαμπάκια) από τα δένδρα.
11 : Μεταφορά πίνακα σε νέα θέση, τοποθέτηση και ηλεκτρολογική σύνδεση αυτού για τις 
ανάγκες του στολισμού 



Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Α/Α Είδος εργασίας για το έτος 2022 Μονάδα 
μέτρησης Ποσότητα Τιμή μονάδος Δαπάνη (Ευρώ)

1 Επισκευή με φωτοσωλήνα χαλασμένου 
Χριστουγεννιάτικου στολιδιού Τεμ. 100 30,00 3.000,00

2 Τοποθέτηση επίστυλου  στολιδιού σε 
κολώνα και σύνδεση του Τεμ. 300 22,00 6.600,00

3
Ηλεκτρολογική σύνδεση σε 
Χριστουγεννιάτικη εγκατάσταση στα 
δημοτικά δίκτυα

Τεμ. 60 40,00 2.400,00

4
Αποκατάσταση βραχυκυκλώματος 
ηλεκτρικής εγκατάστασης σε δημοτικά 
δίκτυα

Τεμ. 10 100,00 1.000,00

5 Επισκευή (αλλαγή φωτοσωλήνα σε 
εναέρια (συρματόσχοινα)  στολίδια Τεμ. 10 100,00 1.000,00

6 Στόλισμα, ντύσιμο με λαμπάκια 
(ψείρες) φυσικού δένδρου Τεμ. 75 40,00 3.000,00

7 Στόλισμα, ντύσιμο κορμού δένδρου με 
φωτοσωλήνα. Τεμ. 40 40,00 1.600,00

Σύνολο εργασιών για το έτος 2022 χωρίς ΦΠΑ 18.600,00

Είδος εργασίας για το έτος 2023 Μονάδα 
μέτρησης Ποσότητα Τιμή μονάδας Δαπάνη

8
Αποσύνδεση αποξήλωση και μεταφορά 
στην αποθήκη της υπηρεσίας 
επιστύλιων στολιδιών

Τεμ. 300 22,00 6.600,00

9

Αποσύνδεση - αποξήλωση και 
μεταφορά στην αποθήκη της 
υπηρεσίας του φωτοσωλήνα από τα 
δένδρα και άλλες κατασκευές

Τεμ. 30 40,00 1.200,00

10

Αποσύνδεση - αποξήλωση και 
μεταφορά στην αποθήκη της 
υπηρεσίας των <<ψειρών>>  
(λαμπάκια) από τα δένδρα

Τεμ. 75 40,00 3.000,00

11

Μεταφορά πίνακα σε νέα θέση, 
τοποθέτηση και ηλεκτρολογική 
σύνδεση αυτού για τις ανάγκες του 
στολισμού

Τεμ. 1 600,00 600,00

Σύνολο εργασιών για το έτος 2023 χωρίς ΦΠΑ 11.400,00

ΣΥΝΟΛΟ εργασιών για τα έτη 2022-2023 30.000,00

ΦΠΑ 24%    7.200,00

Γενικό Σύνολο 37.200,00 

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

Άρθρο 1ο - Αντικείμενο της Υπηρεσίας
    Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η ανάθεση υπηρεσίας προκειμένου ο Δήμος 
Καβάλας να προβεί στην επισκευή, την τοποθέτηση και την αποξήλωση φωτεινού 
διακόσμου που έχει ο Δήμος στην κατοχή του σε οδούς, πλατείες και κοινόχρηστους 
χώρους.

Άρθρο 2ο - Ισχύουσα νομοθεσία
  Στην παρούσα προμήθεια ισχύουν οι παρακάτω νόμοι και διατάξεις,
  α) Ν. 3463/2006 Δημοτικός  &  Κοινοτικός  Κώδικας.  
  β) Ν. 3852/2010



  γ) Ν. 4412/2016
  δ) Ν. 4782/2021

Άρθρο 3ο - Συμβατικά στοιχεία:
    Τα στοιχεία της δημοπρασίας είναι:
1. Η διακήρυξη δημοπρασίας
2. Τεκμηρίωση σκοπιμότητας της υπηρεσίας
3. Οι τεχνικές προδιαγραφές
4. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
5. Η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

Άρθρο 4ο - Κριτήριο Κατακύρωσης 
    Η Κατακύρωση θα γίνει στον ανάδοχο/αναδόχους που θα προσφέρει/ουν την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής στο σύνολο των 
υπηρεσιών και θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 

Άρθρο 5ο - Πληρωμές προμηθευτή
    Τα τιμολόγια θα εκδίδονται για ποσά αντίστοιχα προς την αξία των υπηρεσιών πού 
παραδίδονται  και θα βεβαιώνονται από το αρμόδιο όργανο ή επιτροπή παραλαβής και θα 
προωθούνται στο λογιστήριο για έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής. 

Άρθρο 6ο - Αναθεώρηση τιμών - Αναπροσαρμογή επέκταση της υπηρεσίας 
    Οι τιμές της προσφοράς του αναδόχου είναι σταθερές και αμετάβλητες σ’ όλη τη 
διάρκεια της σύμβασης της υπηρεσίας αυτής και δεν αναθεωρούνται για κανένα λόγο. Για 
την υπηρεσία αυτή  δεν είναι  δυνατόν να υπολογιστεί αναπροσαρμογή τιμής ή αύξηση των 
τεμαχίων πέραν απ’ αυτά πού προβλέπονται από το ενδεικτικό τιμολόγιο της μελέτης αυτής.

Άρθρο 7ο - Φύση και ποσότητα των ζητουμένων υπηρεσιών
    Ο ανάδοχος προμηθευτής, δηλαδή ο προμηθευτής των υπηρεσιών στον Δήμο, δεν έχει το 
δικαίωμα να αρνηθεί να παρέχει υπηρεσία για την οποία κατέθεσε προσφορά. (είτε λόγω 
άσχημων καιρικών συνθηκών ή θεομηνιών, είτε λόγω έκτακτων αναγκών, ταραχών, κλπ). 

Άρθρο 8Ο - Παράδοση - Προθεσμία εκτέλεσης της υπηρεσίας – Υπέρβαση προθεσμίας
    Οι εργασίες θα γίνονται κατόπιν συνεννόησης με και την επιτροπή παραλαβής του Δήμου 
Καβάλας. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης της ανάθεσης θα είναι ως το τέλος 
Ιανουαρίου 2023. Κατ’ εκτίμηση η υπολογιζόμενη δαπάνη για το 2022 θα είναι 23.064,00 € 
με Φ.Π.Α. 24%. Για το υπόλοιπο ποσό του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης θα 
ψηφιστούν οι ανάλογες πιστώσεις στο προϋπολογισμό του 2023 ποσού 14.136,00 € με 
Φ.Π.Α. 24%. 
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«Υπηρεσίες τοποθέτησης, αποξήλωσης   
        και αποθήκευσης εορταστικού  
                        διάκοσμου»

Προς Δήμο Καβάλας :
     

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1
Επισκευή με φωτοσωλήνα 
χαλασμένου 
Χριστουγεννιάτικου στολιδιού

Τεμ. 100 30,00

2
Τοποθέτηση επίστυλου  
στολιδιού σε κολώνα και 
σύνδεση του

Τεμ. 300 22,00

3

Ηλεκτρολογική σύνδεση σε 
Χριστουγεννιάτικη 
εγκατάσταση στα δημοτικά 
δίκτυα

Τεμ. 60 40,00

4

Αποκατάσταση 
βραχυκυκλώματος ηλεκτρικής 
εγκατάστασης σε δημοτικά 
δίκτυα

Τεμ. 10 100,00

5
Επισκευή (αλλαγή 
φωτοσωλήνα σε εναέρια 
(συρματόσχοινα)  στολίδια

Τεμ. 10 100,00

6
Στόλισμα, ντύσιμο με 
λαμπάκια (ψείρες) φυσικού 
δένδρου

Τεμ. 75 40,00

7 Στόλισμα, ντύσιμο κορμού 
δένδρου με φωτοσωλήνα. Τεμ. 40 40,00

8

Αποσύνδεση αποξήλωση και 
μεταφορά στην αποθήκη της 
υπηρεσίας επιστύλιων 
στολιδιών

Τεμ. 300 22,00

9

Αποσύνδεση - αποξήλωση και 
μεταφορά στην αποθήκη της 
υπηρεσίας του φωτοσωλήνα 
από τα δένδρα και άλλες 
κατασκευές

Τεμ. 30 40,00

10

Αποσύνδεση - αποξήλωση και 
μεταφορά στην αποθήκη της 
υπηρεσίας των <<ψειρών>>  
(λαμπάκια) από τα δένδρα

Τεμ.

75 40,00

11

Μεταφορά πίνακα σε νέα 
θέση, τοποθέτηση και 
ηλεκτρολογική σύνδεση 
αυτού για τις ανάγκες του 
στολισμού

Τεμ. 1 600,00

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ 24%    

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

  (Τόπος και  ημερομηνία)
Ο/Η  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ/ΟΥΣ

………………………………………………………………
(Ονοματεπώνυμο υπογράφων & σφραγίδα επιχείρησης)
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