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                                                                                                        ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                        Δράμα, 10/10/2022
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου               
Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου                                                                                     

          Προς: Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου
                     (για ψήφιση πίστωσης)
                             Κοιν:  Τμήμα Προμηθειών

                                                                                                                
                             

   ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια τσιμεντένιων ζαρντινιερών»

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Προβλέπεται η Προμήθεια τσιμεντένιων ζαρντινιερών, στις οποίες θα τοποθετηθούν διάφορα είδη 
ανθοφόρων λουλουδιών ή μικρών θάμνων προκειμένου να καλλωπισθούν οι πεζόδρομοι εντός του αστικού 
ιστού.
Τα προς προμήθεια υλικά θα πρέπει να είναι καινούρια, αμεταχείριστα, άριστης ποιότητας και να έχουν τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά που προβλέπονται από παρούσα τεχνική έκθεση. 
Η προϋπολογιζόμενες τιμές είναι εμπορίου και προέκυψαν από έρευνα αγοράς.
Η προμήθεια από τον ανάδοχο θα γίνεται τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου. Οι 
προϋπολογιζόμενες τιμές είναι εμπορίου και προέκυψαν από έρευνα αγοράς.
Με την υπ. αριθ. 18/2022 τεχνική περιγραφή της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου θα γίνει 
προμήθεια 23 τσιμεντένιων ζαρντινιερών με τις προδιαγραφές της ανωτέρω μελέτης. Η συνολική δαπάνη 
ανέρχεται στο ποσό των 1.995,05€  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.7135.10. 
Η εν λόγω δαπάνη συμπεριλαμβάνεται στον Προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου όπως δημοσιεύθηκε στην 
διαύγεια και έλαβε αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης ΑΔΑ: ΨΩΚΦΩ9Μ-ΦΚ7 και ο οποίος εγκρίθηκε με την με 
αρ 18/2022 (ΑΔΑ: 9ΔΕΟΩ9Μ-ΡΩΞ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Για τη διενέργεια της προμήθειας ισχύουν:
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, 
- το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ145/Α/5-8-2016),
- την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α'/23-2-2007),
- την 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».
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 1.995,05€ με τον Φ.Π.Α. 24% (1.576,65€ χωρίς Φ.Π.Α.)

Κ.Α. Προμήθεια Προϋπολογισμός
35.7135.10 Προμήθεια τσιμεντένιων ζαρντινιερών 1.576,65€

Κωδικός CPV 03120000-8 (Προϊόντα κηπευτικής και φυτωρίου)

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος & Πρασίνου

Λαζαρίδης Λάζαρος

Συν:  η με αριθμ. 18/2022 μελέτη        

Πληροφορίες: Βαρσάμης Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2521350656
E-Mail: gbar@dimosdramas.gr
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