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ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                           
ΔΗΜΟΣ  ΔΡΑΜΑΣ                  
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΠΛΗΡΟΦ.: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ
ΤΗΛ. 2521350664                               Προς : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 E-mail : dmavr@dimosdramas.gr                               ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                    
                            

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ  ΣΗΜΕΙΩMA

Θέμα: «Προμήθεια  ενός (1) περιστρεφόμενου καθίσματος γραφείου».

    Σας γνωρίζουμε ότι είναι απαραίτητη η προμήθεια ενός (1) περιστρεφόμενου 
καθίσματος γραφείου για τον εξοπλισμό  της Δ/νσης Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης σε αντικατάσταση ενός  (1) καθίσματος που έχει σπάσει.
Τα  τεχνικά χαρακτηριστικά του καθίσματος έχουν ως εξής :  

Ενα (1) περιστρεφόμενο κάθισμα γραφείου, με τεχνόδερμα στην έδρα και την πλάτη, 
διαστάσεων 58 Χ 55 Χ 110/126 cm.  
Το κάθισμα θα είναι σχεδιασμένο ανατομικά με δυνατότητα ανάκλησης πλάτης και 
προσαρμογής του ύψους της, με την ύπαρξη μηχανισμών ανάκλησης πλάτης και ρύθμισης 
ύψους αντίστοιχα (μηχανισμός SYNCHRO) 
Τα μπράτσα του καθίσματος θα είναι κατασκευασμένα από μαύρη ομογενοποιημένη 
πολυουρεθάνη. 
Ο μηχανισμός ρύθμισης του ύψους της έδρας λειτουργεί με αμορτισέρ ασφαλείας και 
τοποθετείται στον άξονα του κορμού του καθίσματος. 
Η βάση θα είναι μεταλλική χρωμιωμένη με 5 ακτίνες διαμέτρου περίπου 60 cm. 
Η κάθε ακτίνα θα φέρει πλαστική ρόδα μεγάλης αντοχής διαμέτρου περίπου Φ50 mm.
  
   Για το λόγο αυτό προτείνουμε την έκδοση απόφασης απ’ ευθείας ανάθεσης της προμήθειας 
αυτής, συνολικής προεκτιμώμενης δαπάνης 150,00 € με το ΦΠΑ.   
    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.
    

Συμπληρωματικά σας γνωρίζουμε ότι για την κάλυψη της ζητούμενης δαπάνης υπάρχEI 
εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α. 10.7133 «Έπιπλα - σκεύη» του προϋπολογισμού του Δήμου 
μας οικ. Έτους  2021.
    

Παρακαλούμε προκειμένου να πραγματοποιηθεί η προμήθεια αυτή:

-να λάβετε απόφαση για υποχρέωση ανάληψης δαπάνης,
-να προχωρήσετε στην ανάθεση της προμήθειας.
CPV : 39111100-4 Περιστρεφόμενα καθίσματα

Ο Προϊστάμενός της Διεύθυνσης
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