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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Δράμα
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                                                    
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ                       Προς: Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου    
Πληροφορίες: Σ. Αλμπάντης                               Κοιν.: Τμήμα Προμηθειών
Τηλ: 2521032169                                                  
E-mail: salmp@dimosdramas.gr                       

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

ΘΕΜΑ: Προμήθεια επίπλου γραφείου,συρταριέρας και 2 καθισμάτων  στο γραφείο στα 
Α΄ Κοιμητήρια.

   Σας γνωστοποιούμε ότι για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας των κοιμητηρίων λόγω  
του  ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμοι τάφοι στο Α΄ και Β΄ Κοιμητήριο, προέκυψε η ανάγκη για την 
προμήθεια ενός επίπλου γραφείου ,μιας συρταριέρας και δύο καθισμάτων για τον 
χώρο(γραφείο) που βρίσκεται στα Α’ Κοιμητήρια όπου ένας υπάλληλος θα ασχολείται 
αποκλειστικά με την εύρεση παλαιών τάφων από ανακομιδές ,επιστροφή οικογενειακών 
τάφων κλπ . 
Για τον παραπάνω λόγο είναι απαραίτητο να γίνει η προμήθεια ενός επίπλου γραφείου ,μιας 
συρταριέρας και δύο καθισμάτων  με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

• γραφείο υπαλληλικό (δρύς) διαστάσεων 120χ80 cm με δύο μεταλικά πόδια Τ (γκρι) και 
μετώπη

• τροχήλατη συρταριέρα (δρύς) διαστάσεων 42χ57χ59 cm με 3 συρτάρια, μολυβοθήκη 
και κεντρικό κλείδωμα 

• κάθισμα γραφείου τροχήλατο με μηχανισμό relax,μαύρο ύφασμα στην έδρα και δίχτυ 
στην πλάτη

Προτείνουμε την έκδοση απόφασης απευθείας ανάθεσης της προμήθειας αυτής, συνολικής 
προεκτιμούμενης δαπάνης 650,00 € με το Φ.Π.Α. (524,20 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.). 
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται, η προμήθεια και η παράδοση των επίπλων στο γραφείο στο 
χώρο τον Α΄Κοιμητήριων.

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. 10.7133 (Έπιπλα - Σκεύη) 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: 39130000-2 ( Έπιπλα Γραφείου ) 
                                                                                                        Ο προϊστάμενος της Δ/νσης
                                                                                                                Περ/ντος και Πρασίνου                                                      
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                                                                                                                Λάζαρος  Λαζαρίδης                                                                                           
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