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Δράμα 14 -9- 2022 
Αριθμ. πρωτ: 4584   

 
 
 
Προς: 1) Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστη 
   ρίου του Δήμου μας.  
           2)Τμήμα Προμηθειών του Δήμου μας 
 

Κοιν: Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών         
                        κ. Ανδρέα Χαραλαμπίδη  
 
 
 

 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 
Θέμα:  Προμήθεια μικροϋλικών για τις ανάγκες συντήρησης του κτιρίου της Κοινότητας Μοναστη-

ρακίου 
 
Σχετ:    α) Το με αριθμ. πρωτ: 35415/7-9-2022 υπηρεσιακό σημείωμα της Κοινότητας Μοναστηρα-

κίου 
    

Σας γνωρίζουμε ότι είναι απαραίτητη η προμήθεια μικροϋλικών για την επιδιόρθωση των 
κουφωμάτων του κτιρίου της Κοινότητας Μοναστηρακίου μετά των απαραίτητων εργασιών τοπο-
θέτησης.  

Ειδικότερα απαιτείται η προμήθεια και τοποθέτηση  ως εξής: 

 Ενός [1] μηχανισμού ανάκλησης παραθύρου. 

 Πέντε [5] μηχανισμών δευτέρου φύλλου παραθύρων. 
 

όπως αυτά αναφέρονται στο ως άνω σχετικό έγγραφο της Κοινότητας Μοναστηρακίου το οποίο 
και επισυνάπτουμε. 

Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 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 Τεύχος Α’/8-8-2016, την παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 
3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007, τις διατάξεις 
της παρ.13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008, καθώς και το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Τεύχος Α’) την 
παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α’/19-7-2018). 
    

Η συνολική προεκτιμώμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 335,00 € συμπεριλαμβανομέ-
νου του Φ.Π.Α. 24% (270,16 € χωρίς το Φ.Π.Α.) και θα βαρύνει τον Κ.Α.10.6662.03 «Προμήθεια μι-
κροϋλικών για συντήρηση κτηρίων (κλειδιά, κλειδαριές, πόμολα κλπ)».  
 

Παρακαλούμε προκειμένου να πραγματοποιηθεί η προμήθεια αυτή: 
-να μεριμνήσετε για την έγκριση της σχετικής δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης 
-να προχωρήσετε στην ανάθεση της προμήθειας. 
Κωδικός CPV 44221000 Παράθυρα, πόρτες και συναφή είδη. 

                          Η αναπλ. Προϊσταμένη  
της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών 

           
                    Βασιλική Καρβουνίδου 
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