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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Δράμα 14-07-2021 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                                                                Αρ. πρωτ.: 27354 
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
Ταχ.  Δ/νση : Βερμίου 2 & 1hς Iουλίου                                   Προς: 1) Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου 
Tαχ. κώδικας: 66133                                                                                 (για τη δέσμευση της πίστωσης) 
Πληροφορίες: Σαμαρά Ιορδάνα                                                       2) Τμήμα Προμηθειών 
Τηλέφωνο: 2521350626                                                                           
Email: isama@dimosdramas.gr 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

Θέμα: "Προμήθεια εξοπλισμού για εξωτερικές/περιβαλλοντικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, για την 
υλοποίηση του παραδοτέου D 4.1.2. του έργου «Creation of a cross-border Water Assets Geopark in Nestos 
area» - «Δημιουργία ενός Διασυνοριακού Υδάτινου Γεωπάρκου στην Περιοχή του Νέστου» και ακρωνύμιο 
«CB Water Geopark»" 
 
 

 
ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Σκοπός της μελέτης είναι η "Προμήθεια εξοπλισμού για εξωτερικές/περιβαλλοντικές εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες, για την υλοποίηση του παραδοτέου D 4.1.2. του έργου «Creation of a cross-border Water 
Assets Geopark in Nestos area» - «Δημιουργία ενός Διασυνοριακού Υδάτινου Γεωπάρκου στην Περιοχή του 
Νέστου» και ακρωνύμιο «CB Water Geopark»". Το συγκεκριμένο έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων (κωδικός 2017EΠ23160026). Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Συνεργασίας 
Interreg V-A “Greece – Bulgaria 2014-2020” με βάση την υπ’ αριθμό Β2.6c.08/02.10.2017 σύμβαση 
χρηματοδότησης (Subsidy Contract) μεταξύ της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και 
του Ταμείου Συνοχής και του Δήμου Δράμας (με Κωδικό MIS 5016074). 
 
 Αναλυτικά για τις ανάγκες του παραπάνω  έργου είναι απαραίτητο η υπηρεσία μας να προμηθευτεί σύμφωνα 
με την αριθμ. 12/2021 μελέτη – τεχνικές προδιαγραφές τα παρακάτω : 
 
ΤΜΗΜΑ Α: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΒΟΥΝΟΥ (αξίας 5280,00€ χωρίς το ΦΠΑ) 
• Δεκαπέντε (15) ποδήλατα βουνού γυναικεία 26’’ 
• Δεκαπέντε (15) ποδήλατα βουνού ανδρικά 26’’ 
CPV:  34430000-0 (Ποδήλατα) 
 
ΤΜΗΜΑ Β: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (αξίας 5995,00€ χωρίς το ΦΠΑ) 
• Δέκα (10) στόχους τοξοβολίας επαγγελματικούς 
• Δέκα (10) τόξα αρχαρίων 
• Τριάντα (30) πυξίδες χειρός 
• Διακόσιους (200) χάρτινους στόχους τοξοβολίας 
• Τέσσερα (4) σκάφη κανό καγιάκ δύο θέσεων 
CPV:  34522550-2 (Κανό) 
          37462100-5 (Εξοπλισμός τοξοβολίας)  
          38111100-7 (Πυξίδες) 
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ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

Για τη διενέργεια της προμήθειας ισχύουν οι διατάξεις: 
- των άρθρων 116,118,120 του Ν. 4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) ΦΕΚ 147/Α’/8-8-2016, όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν σήμερα  
- του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ145/Α/5-8-2016), 
- της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α'/23-2-2007), 
- της παρ. 1 του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α’/19-7-2018), 
- του N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
-  του εγκεκριμένου τεχνικού δελτίου του έργου (Application Form), καθώς και της εγκεκριμένης φόρμας 
αιτιολόγησης του προϋπολογισμού (Justification of the Budget Form) του έργου “Creation of a cross-border 
Water Assets Geopark in Nestos Area” με ακρωνύμιο CB Water Geopark, 
-  των όρους της σύμβασης χρηματοδότησης (Subsidy Contract) και του συμφώνου συνεργασίας του εταιρικού 
σχήματος (Partnership Agreement) του έργου “Creation of a cross-border Water Assets Geopark in Nestos 
Area” με ακρωνύμιο CB Water Geopark, 
-   της υπ’ αριθμ. 351/2017 (ΑΔΑ: 6Λ7ΨΩ9Μ-ΒΩΟ απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δράμας 
αναφορικά με την «Έγκριση αποδοχής υλοποίησης του έργου με τίτλο “Creation of a cross border Water Assets 
Geopark in Nestos Area” και ακρωνύμιο “CB Water Geopark”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το 
Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A “Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020”») 
 
 
Η συνολική προεκτιμώμενη δαπάνη της παραπάνω προμήθειας (τμήμα Α και Β) ανέρχεται σε  11.275,00 ευρώ  

και συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ σε 13.981,00 ευρώ και θα βαρύνει πιστώσεις του Κ.Α 69.7341.001 του 

προϋπολογισμού του δήμου οικ. έτους 2021. 

Παρακαλούμε το Τμήμα Λογιστηρίου και Προϋπολογισμού να μεριμνήσει για τη δέσμευση και τη διάθεση της 

παραπάνω πίστωσης (ποσού 13.981,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α 69.7341.001) και το Τμήμα Προμηθειών για 

τις περαιτέρω δικές του  ενέργειες για την απευθείας ανάθεση της παραπάνω προμήθειας σύμφωνα με τις 

ανωτέρω ισχύουσες διατάξεις. Να επισημανθεί ότι για λόγους δημοσιότητας του έργου, το οποίο είναι 

συγχρηματοδοτούμενο, απαιτείται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος να είναι αναρτημένη στην 

ιστοσελίδα του δήμου και το ΚΗΜΔΗΣ για τουλάχιστον 15 ημέρες. 

                                    Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
                                                                                          Περιβάλλοντος & Πρασίνου 

                                                                                   
                                           
                                                                                               Λαζαρίδης Λάζαρος    

 

  Συνημμένα: 1) Η αριθμ. 12/2021 μελέτη-τεχνικές προδιαγραφές της Δ/νσης Περ/ντος & Πρασίνου 
                         2) Υπόδειγμα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
                         3) Έντυπο οικονομικής προσφοράς 
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