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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ - ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου
Τ.Κ.          :  66133 Δράμα
Πληροφορίες: Α. Τσιπουρίδου       Προς:   Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου 
Τηλέφωνο: 2521350657                            (για δέσμευση πίστωσης)
Ηλ. Ταχυδρομείο: atsip@dimosdramas.gr  
  Κοιν:  Τμήμα Προμηθειών

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ:   «Προμήθεια μοτέρ για συρόμενη αυλόπορτα» 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 75 του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

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. 

Σας γνωρίζουμε ότι για την καλύτερη πρόσβαση στο κτίριο του νέου δημαρχείου Δράμας, είναι απαραίτητη η 
προμήθεια για αντικατάσταση του μοτέρ της συρόμενης αυλόπορτας

Τόπος παράδοσης ορίζεται το κτίριο του νέου Δημαρχείου Δράμας και η παράδοση θα γίνει έως 29-07-2022. 
Σημειώνεται ότι τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον προμηθευτή. 

Το είδος και η ποσότητα των υλικών που απαιτούνται για την κάλυψη των παραπάνω αναγκών έχουν ως εξής:

ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) σε €

Μοτέρ τύπου NICE RD400 kit
(για συρόμενη αυλόπορτα έως 400kg) TEM 1 400,00

ΦΠΑ 24% 96,00
ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΛΙΚΟ 496,00€

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.Α').
-του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ145/Α/5-8-2016).
-της παρ.9 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 
(ΦΕΚ 42/Α'/23-2-2007).
-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».

Προτείνουμε την έκδοση απόφασης απ’ ευθείας ανάθεσης της προμήθειας αυτής για ποσό ύψους  496,00€ με 
το Φ.Π.Α. (400,00 € χωρίς Φ.Π.Α.).

Παρακαλούμε να προχωρήσετε στη δέσμευση πίστωσης του κάτωθι Κ.Α., σύμφωνα με την παράγραφο 1 του 
άρθρου 203 του Ν. 4555/2018:

ΚΑ Προμήθεια Προϋπολογισμός (€)
10.6261.01 Συντήρηση-επισκευή δημοτικών κτιρίων (εργασίες-προμήθειες) 496,00€

CPV: 31110000-0 (Ηλεκτρικοί κινητήρες)

  Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
   της Δ/νσης Τ.Υ.

 
 

   Κιοσσές Ιωάννης

mailto:atsip@dimosdramas.gr
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Τοπογράφος  Μηχανικός
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