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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ             Δράμα, 
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ                                       

Προς: Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου
                  (για ψήφιση πίστωσης)

      Κοιν.:  Τμήμα Προμηθειών
                               

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια βιολογικού - οργανικού εδαφοβελτιωτικού προϊόντος (μείγμα 
οργανικής ουσίας απορροφητικών πετρωμάτων και ωφέλιμων 
μικροοργανισμών)».

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια βιολογικού - οργανικού εδαφοβελτιωτικού 
προϊόντος (μείγμα οργανικής ουσίας απορροφητικών πετρωμάτων και ωφέλιμων 
μικροοργανισμών) που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία των κοιμητηρίων της 
πόλης της Δράμας.

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Λόγω κορεσμού του εδάφους στα κοιμητήρια της πόλης της Δράμας  από τις 
επανειλημμένες ταφές και εκταφές πολλές φορές προκύπτει πρόβλημα με την 
αποστέωση των νεκρών, παρότι από τον κανονισμό λειτουργίας των κοιμητηρίων 
προβλέπεται χρόνος ταφής τριών ετών και υποχρεωτική παράταση του χρόνου για 
άλλη μία τριετία με επιπλέον οικονομική επιβάρυνση των δημοτών.
 Στο εμπόριο κυκλοφορούν σκευάσματα βιολογικού - οργανικού εδαφοβελτιωτικού 
προϊόντος (μείγμα οργανικής ουσίας απορροφητικών πετρωμάτων και ωφέλιμων 
μικροοργανισμών) που επιτυγχάνουν  την επιτάχυνση της αποδόμησης της σορού και 
την κατακράτηση και δέσμευση μέρος των βλαβερών συστατικών (π.χ. βαρέα 
μέταλλα) τα οποία με την απελευθέρωση τους θα κατέληγαν στο έδαφος με όλες τις 
καταστρεπτικές συνέπειες μόλυνσης για το χώμα και για το νερό.  Η μορφή και η υφή 
του προϊόντος είναι όμοια με του εδάφους και δεν προκαλεί αίσθηση κατά την χρήση 
του. Είναι πολύ εύχρηστο και ιδιαίτερα απλό στην εφαρμογή. Η συνήθης εφαρμογή 
του είναι δύο τσουβάλια των 25 λίτρων  ένα από τα δυο τσουβάλια προορίζεται για 
χρήση στο έδαφος της βάσης του τάφου κάτω ακριβώς από το φέρετρο και το άλλο 
πάνω από το φέρετρο μαζί με το υπόλοιπο υλικό ταφής (χώμα). 
Με δεδομένο ότι στα δύο κοιμητήρια της πόλης της Δράμας υπάρχει σοβαρό 
πρόβλημα  με την εύρεση διαθέσιμων χώρων ταφής που επιδεινώθηκε από τον 
σημαντικό αριθμό θανάτων λόγω της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 είναι 
απαραίτητο  να γίνει προμήθεια του παραπάνω προϊόντος σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται στην αρ. 14/2021 μελέτη της Δ/νσης 
Περ/ντος & Πρασίνου.  

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, με τις τροποποιήσεις του και κυρίως του Ν.4605/01-04-2019 
(ΦΕΚ 52/01-04-19/τ.Ά)
- το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ145/Α/5-8-2016),
- την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 147/Α’/8-8-2016),
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- 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».

Ο προϋπολογισμός της μελέτης είναι 24800,006 € με τον Φ.Π.Α. 24% (20000,00 € 
χωρίς Φ.Π.Α.)
Η δαπάνη της προμήθεια θα βαρύνει πιστώσεις του ΚΑ 45.6693.01, του 
προϋπολογισμού του δήμου.

CPV: 03100000-2 (Προϊόντα Γεωργίας και Κηπευτικής)                                

                                                                             Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
                                                                                              Περιβάλλοντος & Πρασίνου
                                                                                            

                                     
                       Λαζαρίδης Λάζαρος

Συν: η μελέτη με αριθμ. 14/2021 της 
Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου 
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