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Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Δράμα, 14-05-2021
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ                         
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
Ταχ. Δ/νση:     Πλ. Ελευθερίας 1  
Ταχ. Κώδικας:  66133 Δράμα
Πληροφορίες: Σ. Θεοδωρίδου
Τηλέφωνο:  2521026480                                    Κοιν :  Λογιστήριο 
Ηλ. Ταχυδρομείο:stheo@dimosdramas.gr    
  

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Προς

Το τμήμα Προμηθειών
Του Δήμου μας

Θέμα : «Προμήθεια τεσσάρων (4) επιτραπέζιων ενσύρματων 
τηλεφωνικών συσκευών με αναγνώριση κλήσεων και δύο (2) 

ασύρματων τηλεφωνικών συσκευών με αναγνώριση κλήσεων για την 
πράξη «Κέντρο Κοινότητας και Παράρτημα Ρομά Δήμου Δράμας».

Σας γνωρίζουμε ότι είναι απαραίτητη η προμήθεια τεσσάρων (4) τηλεφωνικών 

συσκευών με αναγνώριση κλήσεων και δύο (2) ασύρματων τηλεφώνων με 

αναγνώριση κλήσεων, σε κτίσμα που βρίσκεται στην Πλατεία Ελευθερίας της 

Δράμας, στο Ισόγειο του Παλαιού Δημαρχείου, για την υλοποίηση της πράξης 

«Κέντρο Κοινότητας και Παράρτημα Ρομά Δήμου Δράμας» με κωδικό ΟΠΣ 

5002930 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-

2020» με τα  παρακάτω τεχνικά στοιχεία:

1. Τέσσερις (4) επιτραπέζιες ενσύρματες τηλεφωνικές συσκευές με 

αναγνώριση κλήσεων.

2. Δύο (2) ασύρματες τηλεφωνικές συσκευές  με αναγνώριση κλήσεων

mailto:ilaza@dimosdramas.gr
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Α. ΤΜΗΜΑ
Τεχνική περιγραφή/ τεχνικά στοιχεία

1)Επιτραπέζιες ενσύρματες τηλεφωνικές συσκευές με αναγνώριση 
κλήσεων τεμάχια 4 (τέσσερα).

Προδιαγραφές επιτραπέζιων τηλεφωνικών συσκευών

 Χρώματος μαύρου
 Αναγνώριση κλήσεων
 Φωτιζόμενη οθόνη
 Μπαταρίες (εάν αυτές είναι απαραίτητες για τη λειτουργία της οθόνης)
 Δυνατότητα επανάληψης κλήσης και  μεταφοράς κλήσης
 Οθόνη υψηλής φωτεινότητας με τουλάχιστον 3 γραμμές, 16 ψηφία με 

αριθμητική/ αλφαριθμική απεικόνιση
 Δυνατότητα ρύθμισης έντασης ήχου κουδουνίσματος της συσκευής
 Αναγνωρισμένο εργοστάσιο κατασκευής και προέλευσης με 

δυνατότητα άμεσης προμήθειας ανταλλακτικών
 Ελληνικό μενού και οδηγίες χρήσης στα ελληνικά
 Ένδειξη ημερομηνίας και ώρας
 Εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών


προτείνουμε την έκδοση απόφασης απ’ ευθείας ανάθεσης της προμήθειας 
αυτής, για ποσό ύψους 4χ50€ = 200,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. (161,29 ευρώ  
χωρίς ΦΠΑ).

2) Ασύρματες τηλεφωνικές συσκευές με αναγνώριση κλήσεων τεμάχια 2 
(δύο)

Προδιαγραφές ασύρματων τηλεφωνικών συσκευών

 Χρώματος μαύρου
 Αναγνώριση κλήσεων
 Φωτιζόμενη οθόνη
 Λειτουργία με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες (οι οποίες θα 

περιλαμβάνονται στη συσκευασία)
 Δυνατότητα επανάληψης κλήσης μεταφοράς κλήσης
 Δυνατότητα ρύθμισης έντασης ήχου κουδουνίσματος της συσκευής
 Αναγνωρισμένο εργοστάσιο κατασκευής με δυνατότητα άμεσης 

προμήθειας ανταλλακτικών
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 Οικονομική λειτουργία (ECO), η οποία μειώνει την εκπεμπόμενη 
ακτινοβολία και την κατανάλωσης ενέργειας

 Ένδειξη ημερομηνίας και ώρας
 Χρόνος ομιλίας τουλάχιστον 15ώρες / Χρόνος αναμονής τουλάχιστον 

150 ώρες
 Εμβέλεια σε ανοιχτό χώρο 300.0 m/Εμβέλεια σε κλειστό χώρο 50.0 m
 Ελληνικό μενού και οδηγίες χρήσης στα ελληνικά
  Εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών

προτείνουμε την έκδοση απόφασης απ’ ευθείας ανάθεσης της προμήθειας 
αυτής, για ποσό ύψους 2χ90€ = 180,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. (145,16 ευρώ  
χωρίς ΦΠΑ).

προτείνουμε την έκδοση απόφασης απ’ ευθείας ανάθεσης της προμήθειας 
αυτής, (τμήματα Α1+Α2) συνολικού ποσού και για τα δύο τμήματα ποσό 
ύψους 380,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. (306,45 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ).

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV:  32552100-8 (Τηλεφωνικές συσκευές), 32552110-1 
(Ασύρματα τηλέφωνα)

    Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
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 
Τεύχος Α’/8-8-2016, την παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως 
αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007, τις διατάξεις 
της παρ.13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008, το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 
Τεύχος Α’) καθώς και  το άρθρο 203 του Ν.4555/18.
Υπόλοιπα αδιάθετα από έμμεσες δαπάνες οικ. Ετών 2017, 2018, 2019 και 2020 
(σύμφωνα με το με  αριθμ. 2711/27-1-2021 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών) μεταφερόμενο ποσό στο έτος  2021 είναι    : 42.678,53€ 
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Για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας και Παράρτημα Ρομά 
Δήμου Δράμας» με κωδικό ΟΠΣ 5002930 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020»:

Για το έτος 2021 οι εκτιμώμενες δαπάνες είναι:
 μισθοδοσίες για το έτος 2021 το ποσό των  :  57.884,00 €
 υπολογισμός 20% για τις έμμεσες δαπάνες  :  11.576,80 €

 τα έξοδα από έμμεσες δαπάνες ήταν που θα εξοφληθούν το 2021 κι έχουν 
δεσμευτεί χρήματα          :   10.079,09€
 το μεταφερόμενο ποσό στο νέο έτος είναι    :  32.599,44€ (42.678,53€-
10.079,09€)

Υπάρχει υπόλοιπο προς χρήση για έμμεσες δαπάνες το ποσό των 44.176,24€ 
(32.599,44€+11.576,80€)
              

Συμπληρωματικά σας γνωρίζουμε ότι για την κάλυψη της ζητούμενης 
δαπάνης υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Κ.Α. 60.7341.002 
(Δαπάνες κέντρου κοινότητας και παραρτήματος Ρομά) του προϋπολογισμού 
του Δήμου μας οικ. Έτους 2021, ενώ η έγκριση δαπάνης έχει γίνει με την 
43/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

    Παρακαλούμε προκειμένου να πραγματοποιηθεί η προμήθεια αυτή:
Συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης των Α1+Α2  380,00 ευρώ με 
το ΦΠΑ.
-να προωθήσετε το αίτημα για ψήφιση πίστωσης,
-να λάβετε απόφαση για υποχρέωση ανάληψης δαπάνης,
-να προχωρήσετε στην ανάθεση της προμήθειας.
                           

Ο  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ

Συν: 
1. Απόφαση Δ.Σ.43/2021
2. Το υπ’ αριθμ. 2711/27-1-2021 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών  
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