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ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 05-11-2021
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. πρωτ.: 45163
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση         :Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου
Τ.Κ.                   :66133 Δράμα
Πληροφορίες      :Μ. Κιορσάββα   Προς: Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου 
Τηλέφωνο          :2521350732           (για ψήφιση πιστώσεων)
Ηλ. Ταχυδρομείο :mkior@dimosdramas.gr           Κοιν:  Τμήμα Προμηθειών 
  

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια γεωδαιτικού δέκτη GPS GNSS»
ΣΧΕΤ.: Η υπ’ αριθ. 13/2021 με ημερομηνία 05-11-2021 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών προχωρά στη σύνταξη της υπ’ αριθ. 13/2021 μελέτης η οποία 
περιλαμβάνει τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την προμήθεια ενός (1) γεωδαιτικού δέκτη 
GPS GNSS συνοδευόμενου από όλα τα παρελκόμενα για την ορθή και πλήρη λειτουργία του.

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 75 του N. 3463/06 (Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας, ΦΕΚ 114/08-06-2006 
τεύχος Α') στις αρμοδιότητες των Δήμων μεταξύ των άλλων είναι και η συντήρηση και διαχείριση υποδομών, 
όπως έργων οδοποιίας κλπ, η συντήρηση δημοτικών και κοινοτικών κτιρίων, η μελέτη των έργων συντήρησης 
και βελτίωσης του οδικού δικτύου καθώς και η εξασφάλιση και η διαρκής βελτίωση των τεχνικών υποδομών 
του Δήμου. 

Σκοπός της προμήθειας είναι η κάλυψη των αυξημένων καθημερινών αναγκών της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας, καθώς παρέχει βέλτιστη ακρίβεια και ελάχιστο σφάλμα των μετρήσεων και 
αυξημένη ταχύτητα στην έκβαση των αποτελεσμάτων, χαρακτηριστικά που το καθιστούν κατάλληλο για 
εργασίες πεδίου όπως τοπογραφικές αποτυπώσεις – χαράξεις ακόμα και σε δυσπρόσιτες περιοχές, εντοπισμό 
θέσεων, εγκατάσταση πολυγωνομετρικών δικτύων, εφαρμογή επί του εδάφους της ρυμοτομίας, υπολογισμό 
απόλυτων υψομέτρων και υψομετρικών διαφορών, επιμετρήσεις τεχνικών έργων κ.λ.π.

Η προμήθεια θα χρησιμοποιηθεί από το εξειδικευμένο προσωπικό του Δήμου Δράμας.
Οι τεχνικές προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά του γεωδαιτικού δέκτη GPS GNSS και όλων των 

απαραίτητων για την ορθή και πλήρη λειτουργία του παρελκόμενων, φαίνονται αναλυτικά στην συνημμένη 
μελέτη.

 Η προμήθεια θα πρέπει να παραδοθεί σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία, κατόπιν εντολής 
της Υπηρεσίας και εντός ενός (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης, διάστημα κατά το οποίο ο 
προμηθευτής δεσμεύεται για τις τιμές της οικονομικής προσφοράς του.

Η φορτοεκφόρτωση της προμήθειας θα βαρύνει τον προμηθευτή. 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 
Για τη διενέργεια της προμήθειας ισχύουν:
• Οι διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» καθώς και οι 

τροποποιήσεις αυτού
• Οι διατάξεις του N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
• Οι διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες 
διατάξεις»
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• Το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ.. 318/1992 (ΦΕΚ 
161/Α/1992) και λοιπές ρυθμίσεις»

• Οι διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»

• Οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ιδίως των άρθρων 116-118 

• Οι διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 201/Α/2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων……»

• Το Π.Δ. 80/2016 (145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
• Το άρθρο 203 παράγραφος 1 του Ν. 4555/2018
• Οι διατάξεις του νόμου 4605/2019
• Οι διατάξεις του νόμου 4782/2021

Ο προϋπολογισμός της μελέτης είναι 11.904,00 € (με τον Φ.Π.Α. 24%) υπάρχουν δε εγγεγραμμένες 
πιστώσεις στον Κ.Α. 30.7135.31 της 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού 2021 (Αρ. απόφ. 54/2021 με θέμα 
«Έγκριση της 106/2021 απόφασης της Ο.Ε. σχετικά με την 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού 
έτους 2021»).

Παρακαλούμε να προχωρήσετε στην ψήφιση πιστώσεων των κάτωθι Κ.Α., σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018:

ΚΑ Προμήθεια Προϋπολογισμός
30.7135.31 Προμήθεια γεωδαιτικού δέκτη GPS GNSS      11.904,00 €

CPV: 38295000-9 (τοπογραφικός εξοπλισμός)

 

Συνημμένα: 
Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών

                          Ιωάννης Κιοσσές
Τοπογράφος μηχανικός
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