
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             
NΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                                       ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ             Δράμα, 24/05/2022 
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου                                             Αρ. Πρωτ.: 19849 
Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου                                                  

Προς: Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου 
                  (για ψήφιση πίστωσης) 
          Κοιν.:  Τμήμα Προμηθειών 
                                  

 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια ειδών εξοπλισμού πάρκων (παγκάκια) και ξυλείας για την επισκευή 
πάγκων – καθισμάτων». 
 
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια ειδών εξοπλισμού πάρκων (παγκάκια) και ξυλείας για 
την επισκευή πάγκων – καθισμάτων. 
 
ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
Για τις ανάγκες του Δήμου Δράμας και την εύρυθμη λειτουργία της Δ/νσης Περιβάλλοντος & 
Πρασίνου είναι απαραίτητη η προμήθεια ειδών εξοπλισμού πάρκων (παγκάκια) και ξυλείας για 
την επισκευή πάγκων – καθισμάτων. 
 
Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή και για τα δύο τμήματα, για 
την συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε τμήματος, όπως αυτό περιγράφεται 
αναλυτικά στον ενδεικτικό προϋπολογισμό του κάθε τμήματος. Για κάθε τμήμα θα πρέπει να 
υποβάλλουν προσφορά για όλα τα είδη. Απόρριψη ενός ή περισσότερων ειδών ενός τμήματος 
επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς για όλο το τμήμα. Η κατακύρωση θα γίνει 
ανά τμήμα στον προσφέροντα που θα δώσει την πιο συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής. 
  
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), 
- 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 19774,90 € με τον Φ.Π.Α. 24% (15947,50 € χωρίς Φ.Π.Α.). 

Πληροφορίες: Σαμαρά Ιορδάνα 
Τηλέφωνο: 2521350626 
E-Mail: isama@dimosdramas.gr 

mailto:isama@dimosdramas.gr




 

CPV: 39113300-0 (πάγκοι - καθίσματα) 

          03419000-0 (ξυλεία)  

 

 

                                                                                    Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 

                                                                                         Περιβάλλοντος & Πρασίνου 

                                                                                              
                                      
                                                                                                  Λαζαρίδης Λάζαρος 
 
 

 

Κ.Α. Είδος προμήθειας 

 

 

Προϋπολογισμός 

35.7135.01 Προμήθεια ειδών εξοπλισμού πάρκων (παγκάκια) 9820,80€ 

 

 

35.6662.10 Προμήθεια ξυλείας για την επισκευή εξοπλισμού (πάγκοι, 
καθίσματα) 

9954,10€ 

Συνημμένα: η αριθμ. 11/2022 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου  




