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ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                                     
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                       
Ταχ. Δ/νση         :Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου           ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Τ.Κ.                   :66133 Δράμα
Πληροφορίες      :Α. Κωτσώνας   Προς: Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου 
Τηλέφωνο          :2521350771           (για δέσμευση πιστώσεων)
Ηλ. Ταχυδρομείο :akots@dimosdramas.gr           Κοιν:  Τμήμα Προμηθειών 
  

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων και εξοπλισμού παιδικής χαράς για την αναβάθμιση 
του αυλειου χώρου του 17ου Νηπιαγωγείου Δράμας»
ΣΧΕΤ.: Η με αριθ. 24/2021 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών συνέταξε την υπ’ αριθ. 24/2021 μελέτη για την προμήθεια και τοποθέτηση 
οργάνων και εξοπλισμού παιδικής χαράς για την αναβάθμιση του αυλειου χώρου του 17ου Νηπιαγωγείου 
Δράμας.

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  κατασκευή, διαχείριση και βελτίωση 
των υλικοτεχνικών υποδομών του εθνικού συστήματος της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Παιδείας και 
ιδιαίτερα η συντήρηση, η καθαριότητα και η φύλαξη των σχολικών κτιρίων  του Δήμου, όπου στα παραπάνω 
εντάσσεται και η αναβάθμιση των αυλειων χώρων των σχολικών κτιρίων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Με την παρούσα προμήθεια προβλέπεται η προμήθεια και η τοποθέτηση των παρακάτω πιστοποιημένων 
οργάνων και εξοπλισμού τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την αναβάθμιση του αυλειου χώρου του 17ου 
Νηπιαγωγείου Δράμας, ως αποτέλεσμα της Δωρεάς του ιδρύματος υπό την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γ. 
ΜΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» με απώτερο σκοπό  την δημιουργία ενός αυλειου χώρου κατάλληλου 
για την ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών του νηπιαγωγείου.

Οι τεχνικές προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά των ανταλλακτικών και υλικών φαίνονται αναλυτικά 
στην συνημμένη μελέτη.

Η προμήθεια θα εκτελεστεί τμηματικά από την υπογραφή της σύμβασης, κατόπιν εντολής της υπηρεσίας   
εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, διάστημα κατά 
το οποίο ο προμηθευτής δεσμεύεται για τις τιμές της οικονομικής προσφοράς του.

 Η φορτοεκφόρτωση της προμήθειας θα βαρύνει τον προμηθευτή. 

Για την υλοποίηση του έργου προτείνεται η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις 
του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 50 του Ν.4782/2021.

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»
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• 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)»

•Οι διατάξεις του Ν. 4782/2021. 
• 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 νόμου 4605/2019

Ο προϋπολογισμός της μελέτης είναι 28.520,00 € (με τον Φ.Π.Α. 24%), υπάρχει δε εγγεγραμμένη 
πίστωση 28.520,00 € στον Κ.Α. 30.7135.41 στην 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2022 που εγκρίθηκε με την με αρ. 99/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Παρακαλούμε να προχωρήσετε στην δέσμευση πιστώσεων του κάτωθι Κ.Α., σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018, και να προχωρήσετε στην ανάθεση της προμήθειας:

ΚΑ Προμήθεια Προϋπολογισμός

30.7135.41 
Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων και εξοπλισμού παιδικής 
χαράς για την αναβάθμιση του αυλειου χώρου του 17ου 
Νηπιαγωγείου Δράμας

     28.520,00 €

CPV: 37535200-9 (Εξοπλισμός παιδικής χαράς).

 

Συνημμένα: 
- Η με αρ. 24/2021 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

                               Ιωάννης Κιοσσές
Τοπογράφος μηχανικός
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