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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Δράμα 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                                                       
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Πληροφορίες: Λ. Λαζαρίδης 
Τηλ: 2521350662                                                  
E-mail: llaza@dimosdramas.gr                             Προς: Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου 
                                                                                         (για ψήφιση πίστωσης)

                                             Κοιν.: Τμήμα Προμηθειών
                                               

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Κ Ο      Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

ΘΕΜΑ: Προμήθεια μικροβιοκτόνου σκευάσματος για την απολύμανση οστών.

Σας γνωστοποιούμε ότι εξαιτίας των ανακομιδών που γίνονται στα Α’ και Β’ Κοιμητήρια 
προέκυψαν ανάγκες για την απολύμανση των οστών. 

Για τον παραπάνω λόγο είναι απαραίτητο να γίνει η προμήθεια μικροβιοκτόνου απολυμαντικού 
σκευάσματος σταθεροποιημένου διαλύματος διοξειδίου του χλωρίου, εγκεκριμένου από τον 
Ε.Ο.Φ., η οποία θα γίνεται τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Αναλυτικά η 
προμήθεια είναι:  

ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΔΑΠΑΝΗ
Σταθεροποιημένο διάλυμα 

διοξειδίου του χλωρίου 66 τμχ. του 1 λίτρου 12,09 € / 1lt 797,94 €

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 797,94 €
ΦΠΑ 24%: 191,50 €
ΣΥΝΟΛΟ: 989,44 €

Προτείνουμε την έκδοση απόφασης απευθείας ανάθεσης της προμήθειας αυτής, συνολικής 
προεκτιμούμενης δαπάνης 1.000,00 € με το Φ.Π.Α. (806,45 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.). 

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 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».
 
Συμπληρωματικά σας γνωρίζουμε ότι για την κάλυψη της ζητούμενης δαπάνης υπάρχουν 
εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Κ.Α. 45.6633 (Προμήθεια μικροβιοκτόνου σκευάσματος για την 
απολύμανση οστών) του προϋπολογισμού του Δήμου μας οικ. έτους 2022.

Παρακαλούμε προκειμένου να πραγματοποιηθεί η προμήθεια αυτή:
-να μεριμνήσετε για την έγκριση της σχετικής δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης

CPV προμήθειας:    24455000-8 (απολυμαντικά)

                                                                           Ο προϊστάμενος της Δ/νσης
                                                                                                 Περ/ντος και Πρασίνου                                                      
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                                                                                                  Λάζαρος  Λαζαρίδης                                                                                           
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