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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Δράμα 11 Μαρτίου 2022 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ       Αριθμ.πρωτ.: 1176 
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ταχ. Δ/νση: Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου        
Τ.Κ.          :  66133 Δράμα 
Πληροφορίες: Β. Χειλίδης                                       Προς: Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου 
Τηλέφωνο: 2521350696           (για ψήφιση πίστωσης) 
Ηλ. Ταχυδρομείο: vxeil@dimosdramas.gr    Κοιν: Τμήμα Προμηθειών 

   
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 
ΘΕΜΑ: «Προμήθεια κλειδιών, κλειδαριών, πόμολων, λουκέτων κ.λ.π. συνολικής δαπάνης 1.966,64€, 
με το Φ.Π.Α. (1.586,00 €, χωρίς Φ.Π.Α.)» 

 
ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
Για τις ανάγκες του Δήμου Δράμας και την εύρυθμη και ασφαλέστερη λειτουργία των 

υπηρεσιών, των εγκαταστάσεων καθώς και των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου 
είναι απαραίτητη η προμήθεια κλειδιών, κλειδαριών, πόμολων, λουκέτων κ.λ.π., τα οποία 
καταστρέφονται κάθε έτος λόγω συνεχούς χρήσης τους και χρήζουν αντικατάστασης. 

Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές  και θα απορροφηθούν όσες είναι απαραίτητες, ενώ θα υπάρχει 
δυνατότητα αυξομείωσης της ποσότητας του ενός είδους υπέρ ή σε βάρος άλλου.   

Η παράδοση της προμήθειας θα είναι τμηματική ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και 
το χρονικό διάστημα ορίζεται έως 31-12-2022. 

 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Για τη διενέργεια της προμήθειας ισχύουν: 

Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας σύμφωνα με τις 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 αρ.52/01.04.19/τ.Α') 
- το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ145/Α/5-8-2016) 
-της παρ.9 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την την παρ.3 του 
άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α'/23-2-2007) 
-των διατάξεων της παρ.13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008 
- 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 1.966,64€, με τον Φ.Π.Α. 24% (1.586,00 € χωρίς 
Φ.Π.Α.) 

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

Κ.Α. Προμήθεια Προϋπολογισμός 

10.6261.01 
Συντήρηση -επισκευή δημοτικών κτιρίων(εργασίες-
προμήθειες) 1.966,64 € 

CPV: 44520000-1 Κλειδαριές, κλειδιά και μεντεσέδες      

                

H Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 
Διοικητικών Υπηρεσιών 
Βασιλική Καρβουνίδου 
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