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                                                                                                       Δράμα, 10-08-2022
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                                                                                                   
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                                                                             
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ                                     
Ταχ. Δ/νση: Βερμίου 2 και 1ης Ιουλίου γωνία                     
Ταχ. Κώδικας: 66133 – Δράμα                                      
Πληροφορίες: Δ. Μαυρίδης                                                                                          
Τηλέφωνο: 2521350664                                                                                    
                                                                                           
e-mail: dmavr@dimosdramas.gr              Προς :  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

- Τμήμα προϋπολογισμού & 
Λογιστηρίου

   -    Τμήμα Προμηθειών του Δήμου μας                              

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

          ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΤΡΙΩΝ (3) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ»

              
ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

  
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια των παρακάτω οχημάτων : 

ΤΜΗΜΑ Α : ενός καινούργιου επιβατικού οχήματος 4x4 για τις ανάγκες της Δημοτικής 
Αστυνομίας του Δήμου Δράμας, προεκτιμώμενης δαπάνης 22.320,00 € (με το ΦΠΑ).Η 
συγκεκριμένη δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ  50.7132.01 του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. 
έτους 2022.

Η  προμήθεια του εν λόγω οχήματος κρίνεται απολύτως αναγκαία για την κάλυψη των 
αναγκών της Δημοτικής Αστυνομίας διότι η εν λόγω Διεύθυνση  εξυπηρετείται ελλιπώς  από 
το υπάρχον ένα (1) επιβατικό όχημα με  έτος  1η κυκλοφορίας το 2012 και διανυθέντα  
χιλιόμετρα περίπου 140.000 χιλιόμετρα το οποίο παρουσιάζει  αυξημένη κατανάλωση 
καυσίμου και  συχνές βλάβες, η αποκατάσταση των οποίων κρίνεται πλέον ασύμφορη.

ΤΜΗΜΑ Β : ενός καινούργιου επιβατικού οχήματος  για τις ανάγκες του Κέντρου Κοινότητας 
και Παραρτήματος Ρομά της Διεύθυνσης  Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού 
του Δήμου Δράμας, προεκτιμώμενης δαπάνης 22.320,00 € (με το ΦΠΑ).Η συγκεκριμένη 
δαπάνηθα  βαρύνει τον ΚΑ  60.7341.002 του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2022.

Η  προμήθεια του εν λόγω οχήματος κρίνεται απολύτως αναγκαία για την κάλυψη των 
αναγκών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου Δράμας  
διότι η εν λόγω Διεύθυνση εξυπηρετείται ελλιπώς από το υπάρχον ένα (1) όχημα με  έτος  1η 
κυκλοφορίας το 2003 και διανυθέντα  χιλιόμετρα περίπου 180.000 το οποίο παρουσιάζει  
αυξημένη κατανάλωση καυσίμου και συχνές βλάβες, η αποκατάσταση των οποίων κρίνεται 
πλέον ασύμφορη. 
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ΤΜΗΜΑ Γ : μιας (1) δίκυκλης μηχανής κυβισμού 125 cc για τις ανάγκες πυροφύλαξης των 
περιαστικών αλσών, προεκτιμώμενης δαπάνης 2.500,00 € (με το ΦΠΑ). Η συγκεκριμένη θα 
δαπάνη βαρύνει τον ΚΑ  35.7132.04 του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2022

Η  προμήθεια της δίκυκλης μηχανής κρίνεται αναγκαία για την κάλυψη των αναγκών της 
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Δράμας και ειδικότερα για την χρήση 
αυτής από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας με αντικείμενό τις περιπολίες για την 
πυροφύλαξη των περιαστικών δασών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 47.140,00 € 
(συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ 24%) 

 
 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Λαμβάνοντας υπόψη :

1. τα άρθρα 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 και όλες τις τροποποιήσεις του παραπάνω νόμου, 

2. το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ145/Α/5-8-2016),
3. την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α'/23-2-2007),
4. την παρ. 1 του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α’/19-7-2018),
5. τον N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
6. τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008,
7. την υπ΄ αρ. 18/2022 (ΑΔΑ : 9ΔΕΟΩ9Μ-ΡΩΞ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Δράμας με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου έτους 2022 που 
περιλαμβάνει τον  ΚΑ  35.7132.04 με τίτλο «Προμήθεια δίκυκλου κυβισμού 125cc για 
τις ανάγκες πυροφύλαξης των περιαστικών αλσών του Δήμου» και ποσό 2.500,00 €,

8. την υπ΄ αρ. 65/2022 (ΑΔΑ : 94Π6Ω9Μ-2Ξ3) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Δράμας με την οποία εγκρίθηκε  η 2η αναμόρφωση του  προϋπολογισμός έτους 2022 
που περιλαμβάνει τον ΚΑ 50.7132.01 με τίτλο «Προμήθεια επιβατικού αυτοκινήτου»  
και ποσό 23.000,00 €,

9. την υπ΄αρ. 49/2022 (ΑΔΑ : 612ΘΩ9Μ-Ν6Γ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Δράμας με την οπαία εγκρίθηκαν οι δαπάνες της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανατολικής Μακεδονία Θράκη 2014 -2020 για το έτος 2022 με ΚΑ 60.7341.002 στον 
οποίο ΚΑ συμπεριλήφθηκε και η δαπάνη 25.000,00 € για αγορά Αυτοκινήτου,

10. την υπ΄αρ. 197859/09-08-2022 (ΑΔΑ : ΩΖΧΞΟΡ1Υ-9Φ7) απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης με την οποία εγκρίθηκε για τον Δήμο Δράμας η 
προμήθεια τριών (3) καινούργιων οχημάτων   από το ελεύθερο εμπόριο και   

11.την υπ΄αρ. 06/2022 μελέτη που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης του Δήμου

σας αποστέλλουμε συνημμένα την υπ΄αρ. 06/2022 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας 
και Ανακύκλωσης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΤΡΙΩΝ  (3) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ», 
συνολικού προϋπολογισμού  : 47.140,00 € (συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ 24%) και 
παρακαλούμε :

1. για την έγκριση της σχετικής δαπάνης και τη ψήφιση της πίστωσης και 
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2. να προχωρήσετε στην ανάθεση της προμήθειας κατόπιν διενέργειας ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά  αποκλειστικά βάσει τιμής

CPV: 34100000-8 (Αυτοκίνητα οχήματα)
CPV:  34410000-4 (μοτοσυκλέτες)

             

 Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
                 Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

                                          
                                        

                    Μαυρίδης Δημήτριος
                    ΠΕ Μηχανολόγος  Μηχανικός                                                                                                                               




		2022-08-10T09:28:17+0300




