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                                                                                                        ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                        Δράμα, 30/09/2022
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου               
Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου                                                                                     

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

                                                                                                                
                             

   ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών υπόγειου αρδευτικού συστήματος και σπορά χλοοτάπητα στο 
μνημείο σφαγιασθέντων (πάρκο Ρέμβης) και στον κοινόχρηστο χώρο πρασίνου δυτικά του πάρκου 
Κυπρίων»

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Κάθε χρόνο παρατηρούνται βλάβες στα δίκτυα άρδευσης (υπέργεια και υπόγεια) που υπάρχουν στους 
χώρους πρασίνου του Δήμου μας. Οι βλάβες αυτές οφείλονται κυρίως στην παλαιότητα των δικτύων αλλά 
και σε άλλα αίτια (παγετός, φυσική φθορά, κλπ). Προκειμένου να γίνει αποκατάσταση αυτών των βλαβών 
ώστε οι παραπάνω χώροι να αρδεύονται χωρίς προβλήματα, ο Δήμος Δράμας χρειάζεται να προβεί στην 
ανάθεση της προμήθειας. Τα υλικά θα πρέπει να είναι καινούρια, αμεταχείριστα, άριστης ποιότητας και να 
έχουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά που προβλέπονται από τη μελέτη. Κάθε προσφερόμενο είδος θα είναι 
πλήρες και έτοιμο, συνοδευόμενο από τα απαραίτητα κατά περίπτωση μικροαντικείμενα τα οποία θα 
συμπεριλαμβάνονται στην τιμή. 
Οι προϋπολογιζόμενες τιμές είναι εμπορίου και προέκυψαν από έρευνα αγοράς.
Με την υπ. αριθ. 17/2022 μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου θα συντηρηθούν τα 
αρδευτικά δίκτυα που υπάρχουν στο χώρο του μνημείου Σφαγιασθέντων (πάρκο Ρέμβης) και στον 
κοινόχρηστο χώρο δυτικά του Πάρκου Κυπρίων Αγωνιστών. Για την εν λόγω προμήθεια και τοποθέτηση 
έχει ληφθεί η με αρ 163/2022 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 4.990.20 € με τον Φ.Π.Α. 24% (4.090,00€ χωρίς Φ.Π.Α.)

Κ.Α. Προμήθεια Προϋπολογισμός

35.6662.18

Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών υπόγειου αρδευτικού 
συστήματος και σπορά χλοοτάπητα στο πάρκο Ρέμβης 

και στον κοινόχρηστο χώρο πρασίνου δυτικά του 
πάρκου Κυπρίων

4.990,20 €

Κωδικός CPV 43323000-3 (Εξοπλισμός άρδευσης)
Κωδικός CPV 03111000-2 (Σπορά)
Κωδικός CPV 24453000-4 (Ζιζανιοκτόνα)

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος & Πρασίνου

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

mailto:gbar@dimosdramas.gr
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Λαζαρίδης Λάζαρος

Συν:  η με αριθμ. 17/2022 μελέτη        
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