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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ   
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου  
Τ.Κ.          :  66133 Δράμα
Πληροφορίες: Β. Χειλίδης                                       Προς: Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου
Τηλέφωνο: 2521350696         (για ψήφιση πίστωσης)
Ηλ. Ταχυδρομείο: vxeil@dimosdramas.gr  Κοιν: Τμήμα Προμηθειών
  

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια κλειδιών, κλειδαριών, πόμολων, λουκέτων κ.λ.π. συνολικής δαπάνης 
1.966,64€, με το Φ.Π.Α. (1.586,00 €, χωρίς Φ.Π.Α.)»

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Για τις ανάγκες του Δήμου Δράμας και την εύρυθμη και ασφαλέστερη λειτουργία των 

υπηρεσιών, των εγκαταστάσεων καθώς και των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου είναι 
απαραίτητη η προμήθεια κλειδιών, κλειδαριών, πόμολων, λουκέτων κ.λ.π., τα οποία καταστρέφονται 
κάθε έτος λόγω συνεχούς χρήσης τους και χρήζουν αντικατάστασης.

Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές  και θα απορροφηθούν όσες είναι απαραίτητες, ενώ θα υπάρχει 
δυνατότητα αυξομείωσης της ποσότητας του ενός είδους υπέρ ή σε βάρος άλλου.  

Η παράδοση της προμήθειας θα είναι τμηματική ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και το 
χρονικό διάστημα ορίζεται έως 31-12-2023.

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, με τις 
τροποποιήσεις του και κυρίως του Ν.4605/01-04-2019 (ΦΕΚ αρ.52/01.04.19/τ.Α')
- το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ145/Α/5-8-2016)
-της παρ.9 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την την παρ.3 του 
άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α'/23-2-2007)
-των διατάξεων της παρ.13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008
- της 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 μελέτης είναι 1.966,64€, με τον Φ.Π.Α. 24% (1.586,00 € χωρίς Φ.Π.Α.)
Παρακαλούμε να προχωρήσετε στην ψήφιση πίστωσης για τον κάτωθι Κ.Α., σύμφωνα με την 

παράγραφο 1 του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018:
Κ.Α. Προμήθεια Προϋπολογισμός

10.6261.01 Συντήρηση -επισκευή δημοτικών κτιρίων(εργασίες-
προμήθειες) 1.966,64 €

CPV: 44520000-1 Κλειδαριές, κλειδιά και μεντεσέδες     
              

H Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Διοικητικών Υπηρεσιών
Βασιλική Καρβουνίδου

mailto:spapa@dimosdramas.gr
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Τίτλος:Προμήθεια κλειδιών,κλειδαριών,
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                                     πόμολων, λουκέτων κλπ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                            Ενδεικτ.Προϋπ/σμός: 1.966,64 €
Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1ης Ιουλίου                                      Κ.Α.:10.6261.01
Ταχ. Κώδ. : 66133                                                                  CPV:44520000-1
Πληροφορίες : Β. Χειλίδης                        
Τηλ. : 2521350696
e-mail: vxeil@dimosdramas.gr                                                               

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια κλειδιών, κλειδαριών, πόμολων, λουκέτων κ.λ.π. για 
την εύρυθμη και ασφαλέστερη λειτουργία των υπηρεσιών, των εγκαταστάσεων καθώς και των 
Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου, τα οποία καταστρέφονται κάθε έτος λόγω συνεχούς 
χρήσης τους και χρήζουν αντικατάστασης.

Η κατά την μελέτη προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 
1.966,64 €, με το Φ.Π.Α. 24%, (1.586,00 € χωρίς Φ.Π.Α.). σε βάρος του παρακάτω Κ.Α.:

Κ.Α. Εγγεγραμμένη Πίστωση Προϋπολογισμός

10.6261.01 Συντήρηση -επισκευή δημοτικών κτιρίων (εργασίες-
προμήθειες) 1.812,19 €

Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές  και θα απορροφηθούν όσες είναι απαραίτητες, ενώ θα υπάρχει 
δυνατότητα αυξομείωσης της ποσότητας του ενός είδους υπέρ ή σε βάρος άλλου.  

Η παράδοση της προμήθειας θα είναι τμηματική ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και το 
χρονικό διάστημα ορίζεται έως 31-12-2023.

Η κατακύρωση θα γίνει  στον προσφέροντα που θα δώσει την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Η οικονομική προσφορά σφραγίζεται και υπογράφεται κατά περίπτωση από το φυσικό 
πρόσωπο, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου και σε περίπτωση ένωσης είτε από 
όλους του φορείς που την αποτελούν είτε από τον εκπρόσωπό τους.

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα είδη σύμφωνα με τις υποδείξεις του 
Δήμου και η παράδοση των ειδών θα γίνει σε χώρους που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία καθώς 
και η μεταφορά των υλικών θα βαρύνουν τον προμηθευτή.

Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι καινούργια και αμεταχείριστα, άριστης ποιότητας ανθεκτικά 
στις καιρικές μεταβολές και η κατασκευή και λειτουργία τους να ανταποκρίνεται στα ευρωπαϊκά και 
διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα. Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος  ο ανάδοχος υποχρεούται 
στην αντικατάστασή του με δικά του έξοδα.

Οι προϋπολογιζόμενες τιμές είναι εμπορίου και προέκυψαν από έρευνα αγοράς.

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Βασίλειος Χειλίδης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Τίτλος:Προμήθεια κλειδιών,κλειδαριών,
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                                     πόμολων, λουκέτων κλπ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                            Ενδεικτ.Προϋπ/σμός: 1.966,64 €,
Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1ης Ιουλίου                                      Κ.Α.:10.6261.01
Ταχ. Κώδ. : 66133                                                                  CPV:44520000-1
Πληροφορίες : Β. Χειλίδης                       
Τηλ. : 2521350696
e-mail: vxeil@dimosdramas.gr                                                               

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ

1 Κλειδί απλό ΤΜΧ 200 0,90 180,00

2 Κλειδί ασφαλείας ΤΜΧ 60 3,00 180,00

3 Κλειδί επίπλων (ντουλάπες, ερμάρια) ΤΜΧ 30 2,00 60,00

4 Κλειδαριά 45mm ξύλινων θυρών ΤΜΧ 25 10,00 € 250,00

5 Κλειδαριές επίπλων (ντουλάπες, ερμάρια) ΤΜΧ 10 3,00 30,00

6 Επιτοίχια Κλειδοθήκη ΤΜΧ 2 18,00 € 36,00

7 Κύλινδροι 60mm ΤΜΧ 40 5,00 200,00 €

8 Λουκέτα Νο.40 ΤΜΧ 40 2,00 80,00

9 Λουκέτα  Νο.50 ΤΜΧ 40 3,00 € 120,00

12 Μηχανισμός θυρών βαρέως τύπου Νο.3-4 ΤΜΧ 5 50,0 250,00

13 Πόμολα θυρών ΤΜΧ 10 4,00 40,00

14 Τηλεχειριστήρια γκαραζόπορτας ΤΜΧ 8 20,00 160,00

 ΣΥΝΟΛΟ 1.586,00

 ΦΠΑ 24% 380,64

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.966,64

                               Δράμα  07-3-2023

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Βασίλειος Χειλίδης

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της 
Διεύθυνσης Διοικητικών       
Υπηρεσιών

Βασιλική Καρβουνίδου
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