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ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 26-05-2022
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. πρωτ.: 20146
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 χρωμάτων»

ΣΧΕΤ: 1) Το με αρ. πρωτ. 2472/17-05-2022 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας,    
Παιδείας & Πολιτισμού
2) Το με αρ. πρωτ. 19310/20-05-2022 Υπηρεσιακό Σημειώμα της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και 
Πρασίνου 

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών προχωρά στη σύνταξη της με 
αρ. 15/2022 ενιαίας μελέτης η οποία περιλαμβάνει τις ανάγκες για προμήθεια χρωμάτων της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού και της Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος και Πρασίνου.

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 της ανάγκης συντήρησης, βελτίωσης και επισκευής 
κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων (πλατείες, παιδικές χαρές κλπ), εγκαταστάσεων (σχολικές μονάδες, 
δημοτικά κτίρια, αποδυτήρια-περιφράξεις κλπ) καθώς και υποδομών αρμοδιότητας του Δήμου Δράμας.

Επίσης, σκοπός της προμήθειας είναι η εκτέλεση εργασιών βαφής καθισμάτων σε υφιστάμενα παγκάκια, 
πάγκους και γενικώς σε είδη υπαίθριου εξοπλισμού (π.χ. μεταλλικά, τσιμεντένια και ξύλινα κιγκλιδώματα) που 
υπάρχουν σε κοινόχρηστους χώρους και χώρους πρασίνου του Δήμου και εργασίες καθαριότητας, 
καλλωπισμού και συντήρησης χώρων των κοιμητηρίων, όπως κρασπέδων, οστεοφυλακείου, εγκαταστάσεων 
γραφείου προσωπικού και αποθηκών που υπάρχουν σε αυτά.

Τέλος, σκοπός της προμήθειας είναι οι εργασίες συντήρησης που πρέπει να γίνονται κάθε χρόνο στις 
κτιριακές εγκαταστάσεις (αποδυτήρια – περιφράξεις) των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Δράμας, 
καθώς είναι παλιές και εξυπηρετούν μεγάλο αριθμό αθλητών και εξίσου μεγάλο αριθμό δημοτών, όπως και η 
γραμμογράφηση στο δημοτικό στάδιο για την τέλεση αγώνων στίβου και ποδοσφαίρου, όπως ορίζει ο 
κανονισμός λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου.

Όλα τα υλικά της προμήθειας θα χρησιμοποιηθούν από το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Δράμας. 
Όλα τα είδη των χρωμάτων που θα ζητηθούν, φαίνονται αναλυτικά στον προϋπολογισμό της συνημμένης 
μελέτης. 

Ο χρόνος παράδοσης θα είναι από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και την 31η 
Δεκεμβρίου 2022 και η παράδοση του εξοπλισμού θα γίνει τμηματικά κατόπιν συνεννοήσεως με την Υπηρεσία, 
σε χώρους που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία. Η φορτοεκφόρτωση των υλικών θα βαρύνει τον 
προμηθευτή. Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και μπορεί να τροποποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες που θα 
προκύψουν κατά τη διάρκεια του έτους.
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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»

• 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 & 117) 

• 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 Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την 

Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και…»
• Οι διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση 

του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων…»

Ο προϋπολογισμός της μελέτης είναι 28.993,06 € (με τον Φ.Π.Α. 24%) υπάρχουν δε εγγεγραμμένες 
πιστώσεις στον Κ.Α. 30.6662.21, στον Κ.Α. 45.6662.05, στον Κ.Α. 35.6662.17 και στον Κ.Α. 15.6662.01 του 
προϋπολογισμού 2022.

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
30.6662.21 Προμήθεια χρωμάτων      19.999,34 €
15.6662.01 Προμήθεια χρωμάτων 4.999,68  €
45.6662.05 Προμήθεια χρωμάτων 1.997,02  €
35.6662.17 Προμήθεια χρωμάτων 1.997,02  €

CPV: 44831300-7 (στόκος)
44810000-1 (χρώματα επίχρισης)
44812210-0 (λαδομπογιές)
44832000-1 (διαλύτες)
39224210-3 (βούρτσες ελαιοχρωματιστών)

 

Συνημμένα: 
Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών

                          Ιωάννης Κιοσσές
τοπογράφος μηχανικός
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