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

Προς: Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου
                               Κοιν.:  Τμήμα Προμηθειών
                               

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια ξυλείας για την επισκευή εξοπλισμού (Πάγκοι, καθίσματα)».

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια ξυλείας για την επισκευή πάγκων – καθισμάτων.

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Κάθε χρόνο προκύπτουν ανάγκες αντικατάστασης των φθαρμένων και των κατεστραμμένων ξύλινων επιφανειών στα 
υφιστάμενα παγκάκια και πάγκους των χώρων πρασίνου και των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου μας. Οι 
καταστροφές αυτές οφείλονται κυρίως σε πράξεις βανδαλισμού αλλά και σε φυσική φθορά.
Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά, όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στον ενδεικτικό 
προϋπολογισμό της επισυναπτόμενης μελέτης. Η προσφορά που θα υποβληθεί θα αφορά για όλα τα είδη. Η 
κατακύρωση θα γίνει στον προσφέροντα που θα δώσει την πιο συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 
βάσει τιμής. 
Ειδικότερα η προμήθεια σύμφωνα με την αριθμ. 9/2023 συνταχθείσα μελέτη της Δ/νσης Περ/ντος & Πρασίνου 
αφορά στα παρακάτω είδη:

Είδος προμήθειας Τεχνική περιγραφή

Πέντε κ.μ ξυλείας σε τεμάχια  διαστάσεων 210 * 15 * 5,2εκατοστά
Ξυλεία σουηδική, πλανισμένη, 

εμποτισμένη με οικολογικά υλικά 
(σε αχνό πράσινο χρώμα), για εξωτερικούς 

χώρους Πέντε κ.μ ξυλείας σε τεμάχια διαστάσεων 180 * 10 * 5,2 εκατοστά

 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Για τη διενέργεια της προμήθειας ισχύουν οι 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 52/01-04-19/τ.Ά)
- το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ145/Α/5-8-2016),
- την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 147/Α’/8-8-2016),
- 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 προμήθειας σύμφωνα με την αρ. 9/2023 μελέτη είναι 9.994,40 €  με τον Φ.Π.Α. 24% 
(8.060,00€ πλέον ΦΠΑ) και θα βαρύνει πίστωση του προϋπολογισμού του δήμου με Κ.Α. 35.6662.10

Σε συνέχεια όλων των παραπάνω παρακαλούμε το Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου να μεριμνήσει για την 
σχετική έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2023 με Κ.Α 
35.6662.10, ποσού 9.994,40 € και το Τμήμα Προμηθειών για την απευθείας ανάθεση της συγκεκριμένης προμήθειας.

CPV:  03419000-0 (ξυλεία) 

Πληροφορίες: Βαρσάμης 
Τηλέφωνο: 2521350656
E-Mail: gbar@dimosdramas.gr
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                                                                                    Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περ/ντος & Πρασίνου
                                     
                                                                                                                  Λαζαρίδης Λάζαρος

Συνημμένα: η αριθμ. 09/2023 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου 
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