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ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 16-05-2022 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ. 2445
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου
Τ.Κ.          : 66133 Δράμα
Πληροφορίες: Μ. Κιορσάββα      Προς:  Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου 
Τηλέφωνο: 2521350732       Κοιν:  Τμήμα Προμηθειών
Ηλ. Ταχυδρομείο: mkior@dimosdramas.gr  
  

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ:   Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για τη διενέργεια της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ» 

ΣΧΕΤ:    α) Το με αρ. πρωτ. 17870/11-05-2022 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου 
προς τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
β) Το με αρ. πρωτ. ΥΣ.2272/09-05-2022 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, 
Παιδείας & Πολιτισμού προς τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών   
γ) Η υπ’ αριθ. 16/2022 με ημερομηνία 16-05-2022 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

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 συντήρηση και η διαχείριση 
υποδομών καθώς και η εξασφάλιση και η διαρκής βελτίωση των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών του 
Δήμου.

Σε συνέχεια των παραπάνω είναι απαραίτητη η προμήθεια οικοδομικών υλικών και ψυχρής ασφάλτου 
που θα χρησιμοποιηθούν από το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Δράμας. Οι ανάγκες ανά υπηρεσία 
του Δήμου έχουν ως εξής:

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (Δ.Τ.Υ.)
Προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα από το τεχνικό προσωπικό φθορές και ζημίες στις υποδομές, 

που προέρχονται από τη χρήση και λειτουργία των υποδομών, είναι απαραίτητη η προμήθεια κρασπέδων - 
υλικών πλακοστρώσεων, τσιμέντων, σκυροδεμάτων, σιδηρών οπλισμών - πλεγμάτων  για τη συντήρηση και 
αποκατάσταση τεχνικών έργων (διαστρώσεις επιφανειών κοινοχρήστων χώρων, διαδρόμων, κατασκευή 
βάσεων περιφράξεων και περιτοιχίσεων, αναλημματικών τοίχων, συντήρηση – βελτίωση οδών, τοποθέτηση 
πινακίδων ΚΟΚ, συντήρηση – βελτίωση παιδικών χαρών κλπ). 

Επίσης είναι απαραίτητη η προμήθεια πλαστικών σωλήνων, φρεατίων κλπ για την επισκευή 
υφισταμένων εγκαταστάσεων και η προμήθεια σιδηροπασσάλων, συρματοπλεγμάτων (τοποθέτηση 
πινακίδων ΚΟΚ, επισκευή φωτιστικών, αποκατάσταση περιφράξεων κλπ). 

Απαραίτητη είναι η προμήθεια υλικών οδοποιίας λατομείου για τη συντήρηση και αποκατάσταση 
τεχνικών έργων (συντήρηση αγροτικών οδών, αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων κλπ). 

Τέλος, για να αντιμετωπιστούν άμεσα φθορές στα οδοστρώματα κατά τους χειμερινούς μήνες, είναι 
απαραίτητη η προμήθεια ψυχρής ασφάλτου, προκειμένου να γίνεται τοπική επισκευή φθορών του 
οδοστρώματος στο δημοτικό οδικό δίκτυο με σκοπό την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων. Το έτοιμο ψυχρό 
ασφαλτόμιγμα πρέπει να έχει τις εξής ιδιότητες:

- Να εφαρμόζεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση συγκολλητικής 
στην επιφάνεια εφαρμογής καθώς και η ανάμιξη του υλικού.

- Να μην επηρεάζεται από ακραίες θερμοκρασίες, χιόνι, παγετό ή βροχή.
- Να παραμένει ελαστικό για μακρύ χρονικό διάστημα μετά την χρήση του, χωρίς να δημιουργεί 

κανένα πρόβλημα στην κυκλοφορία, να μην αποκολλάται από το οδόστρωμα και να μην παρασύρεται από τα 
ελαστικά των αυτοκινήτων.

- Το υλικό να είναι ακίνδυνο στην χρήση του και να εφαρμόζεται χωρίς ειδικό εξοπλισμό ή ειδικευμένο 
προσωπικό.

mailto:mkior@dimosdramas.gr
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Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου (Δ.Π.Π.)
Κάθε χρόνο προκύπτουν ανάγκες για υλικά πλακοστρώσεων για τους διαδρόμους και τα μονοπάτια 

που υπάρχουν στους χώρους πρασίνου του Δήμου μας αλλά και σε κοινόχρηστους χώρους. Οι ανάγκες 
αυτές οφείλονται κυρίως σε φθορές και καταστροφές σε υφιστάμενους πλακοστρωμένους διαδρόμους που 
χρειάζονται άμεση αποκατάσταση για την ευκολότερη και ασφαλέστερη πρόσβαση των πολιτών. 
Προκειμένου να γίνει αποκατάσταση αυτών από το συνεργείο της Υπηρεσίας Συντήρησης Πρασίνου είναι 
απαραίτητο να γίνει η προμήθεια σάκων άμμου, σάκων τσιμέντου και σάκων ασβέστη.

Επίσης είναι απαραίτητη η προμήθεια μικροϋλικών για τις ανάγκες που προκύπτουν στους χώρους 
πρασίνου του Δήμου Δράμας αλλά και σε κοινόχρηστους χώρους, για την κάλυψη των αναγκών συντήρησης 
του αστικού πρασίνου (πάρκα, παρτέρια, κοινόχρηστους κ.ά.). Οι ανάγκες αυτές είναι αποτέλεσμα βλαβών 
που οφείλονται κυρίως σε πράξεις βανδαλισμού αλλά και σε άλλα αίτια (φυσική φθορά, αυξομειώσεις 
θερμοκρασίας, κλπ.) οπότε και χρήζουν άμεσης αποκατάστασης προκειμένου να αποφεύγονται διαρροές από 
βρύσες και δίκτυα μεταφοράς νερού καθώς και αντικατάστασης σε σπασμένα ή κλεμμένα καπάκια φρεατίων 
από το συνεργείο της Υπηρεσίας Συντήρησης Πρασίνου.

Είναι απαραίτητο να γίνει η προμήθεια τεμαχίων σιδήρου διότι κάθε χρόνο παρατηρούνται κυρίως από 
βανδαλισμούς βλάβες, απώλειες αλλά και καταστροφές χαμηλών καλλιτεχνικών περιφράξεων που υπάρχουν 
στον Δημοτικό Κήπο και σε άλλους χώρους πρασίνου καθώς επίσης και σε μεταλλικές πόρτες των δημοσίων 
τουαλετών.

Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού (Δ.Κ.Π.Π.Α.)
Η άσκηση εποπτείας, καθώς και κάθε σχετικό τεχνικό ζήτημα των αθλητικών κέντρων, αποτελεί 

αρμοδιότητα των δήμων σύμφωνα με το στ. 31 του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010. Επίσης, σύμφωνα με την 
ενότητα Ε του άρθρου 12 της παραγράφου γ εδάφιο 7.1 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου 
Δράμας, η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού είναι υπεύθυνη για να σχεδιάζει, 
εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων για την προώθηση του 
τοπικού αθλητισμού και την παροχή δυνατοτήτων άθλησης στους κατοίκους.

Ο Δήμος Δράμας έχει πληθώρα ποδοσφαιρικών γηπέδων και ένα δημοτικό στάδιο, οι αθλητικές αυτές 
εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνται από μεγάλο αριθμό αθλητών – δημοτών με αποτέλεσμα να παρατηρούνται 
κάθε χρόνο φθορές  στον αγωνιστικό χώρο (ιδιαίτερα στην περιοχή του τερματοφύλακα για τα γήπεδα 
ποδοσφαίρου και στα σκάμματα του άλματος σε μήκος και τριπλούν). Για την αποκατάστασή των φθορών 
αυτών από την Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού είναι απαραίτητο να γίνει 
προμήθεια άμμου (κοσκινισμένη - πλυμένη).

Ο χρόνος παράδοσης θα είναι από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και την 31η 
Δεκεμβρίου 2022 και η παράδοση του εξοπλισμού θα γίνει τμηματικά κατόπιν συνεννοήσεως με την 
Υπηρεσία. 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 
Για τη διενέργεια του παρόντος συνοπτικού διαγωνισμού και την εκτέλεση 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»

• 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)» και ιδίως των άρθρων 116 και 117 

• 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
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• Οι διατάξεις του νόμου 4605/2019
• Οι διατάξεις του νόμου 4782/2021
Ο προϋπολογισμός της μελέτης είναι 68.868,30 € (με τον Φ.Π.Α. 24%) υπάρχουν δε οι κωδικοί στον 

προϋπολογισμό του Δήμου Δράμας όπως αυτοί φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.
Παρακαλούμε να προχωρήσετε στην έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης των κάτωθι Κ.Α. 

σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018:

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ 
(Κ.Α.)

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ

1 30.6662.31 Προμήθεια κρασπέδων και υλικών πλακοστρώσεων 5.999,74
2 35.6662.03 Προμήθεια υλικών πλακοστρώσεων 1.994,42
3 15.6662.08 Προμήθεια άμμου 1.986,48
4 30.6662.04 Προμήθεια τσιμέντων 2.995,96
5 30.6662.07 Προμήθεια σκυροδεμάτων 7.968,24
6 30.6662.16 Προμήθεια πλαστ. σωλήνων, φρεατίων κλπ 2.998,22
7 35.6662.08 Προμήθεια μικροϋλικών για τις ανάγκες πάρκων 9.995,55
8 30.6662.03 Προμήθεια σιδηροπασσάλων συρματοπλεγμάτων κλπ. 6.999,06
9 35.6662.09 Προμήθεια τεμαχίων σιδήρου 4.947,60
10 30.6662.05 Προμήθεια σιδηρών οπλισμών – πλεγμάτων 2.999,81
11 30.6662.11 Προμήθεια υλικών οδοποιίας 9.993,78
12 30.6662.01 Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου 9.989,44

ΣΥΝΟΛΟ: 68.868,30

CPV: 44912400-0 (Λίθοι κρασπέδου)
44113100-6 (Υλικά πλακόστρωσης)  
14211000-3 (Άμμος)
44921200-4 (Άσβεστος)
44111200-3 (Τσιμέντο) 
44114000-2 (Σκυρόδεμα)
44160000-9 (Σωλαγωγοί, σωληνώσεις, σωλήνες, περιβλήματα, σωληνωτά υλικά και συναφή είδη)
45221230-3 (Φρέατα)
44115210-4 (Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων)
44212400-3 (Πάσσαλοι)
44212510-7 (Γωνίες)
44312000-0 (Σύρμα περιφράξεων)
44316000-8 (Σιδηρικά είδη)
44330000-2 (Ράβδοι, ράβδοι κυκλικής διατομής, σύρμα και διατομές για χρήση σε κατασκευαστικές 
εργασίες)
44113900-4 (Υλικά συντήρησης οδών)
44113910-7 (Υλικά χειμερινής συντήρησης οδών)

                               
     

 Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών

Κιοσσές Ιωάννης
Τοπογράφος μηχανικός 

Συνημμένα: 
Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
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