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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

Δ Η Μ Ο Σ   Δ Ρ Α Μ Α Σ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου
66100 Δράμα

Πληροφορίες: Βασιλική Καρβουνίδου 
Τηλέφωνο: 25213 – 50688
e-mail:          vkarv@dimosdramas.gr

           Δράμα 

Προς: Το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου μας
       
Κοιν: 1. Γενικό Γραμματέα Δήμου Δράμας.
          2. Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
          3. Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστη
               ρίου του Δήμου μας. 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θέμα: Προμήθεια καναλιού διανομής. 

Σας γνωρίζουμε ότι η υπηρεσία μας στο πλαίσιο λήψης μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού 
COVID -19 και προκειμένου να αποφευχθεί  η συνύπαρξη μεγάλου αριθμού εργαζομένων στον ίδιο χώρο, 
έχει δρομολογήσει τις απαραίτητες διαδικασίες για τη μετεγκατάσταση των θέσεων εργασίας των 
υπαλλήλων του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού που απασχολούνται για τη μισθοδοσία  του προσωπικού. 

Αναμένεται λοιπόν τρεις θέσεις εργασίας να μεταφερθούν από τον 1ο όροφο του κτιρίου του 
κεντρικού δημαρχείου  σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, στο 2ο όροφο του ίδιου κτιρίου που μέχρι σήμερα 
καταλαμβάνεται αποκλειστικά από το αρχείο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.

Προκειμένου να καταστεί εφικτή η μεταφορά των θέσεων εργασίας είναι απαραίτητη η προμήθεια 
καναλιού διανομής καλωδίων  τηλεφωνικών και άλλων συνδέσεων που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία 
των τηλεφώνων, των Η/Υ , των εκτυπωτών κλπ. που πρόκειται να μεταφερθούν .

Ειδικότερα απαιτείται η προμήθεια είκοσι έξι (26) μέτρων καναλιού διανομής με κάλυμμα σύμφωνα 
με το πρότυπο ΕΝ 50085-2-2 που εξασφαλίζει τη μηχανική προστασία των καλωδίων ρεύματος, τηλεφώνου, 
πληροφορικής κλπ σε χώρους εργασίας, με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

Αριθμός χωρισμάτων: 3
Αυτοκόλλητο: ΟΧΙ 
Λάστιχο σφράγισης : ΟΧΙ
Μήκος: 2000 mm
Υλικό: καουτσούκ
Ύψος: 12 mm
Χρώμα: Γκρι ανοιχτό 

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, καθώς και το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Τεύχος Α’) την παρ.1 του άρθρου 203 του 
Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α’/19-7-2018).

  Συμπληρωματικά σας γνωρίζουμε ότι για την κάλυψη της ζητούμενης δαπάνης υπάρχουν 
εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Κ.Α. 10.7133 «Έπιπλα-σκεύη» του προϋπολογισμού του Δήμου μας οικ. έτους  
2021.

mailto:vkarv@dimosdramas.gr


Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 60ab8193e910c255f95604c4 στις 24/05/21 13:36

Η προεκτιμώμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 257,92 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
(208,00 € χωρίς το Φ.Π.Α.)

Παρακαλούμε για την έκδοση της Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης στον ΚΑ 10.7133 «Έπιπλα-
σκεύη» με ποσό 257,92 €.

    

Κωδικός CPV 31720000 Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός

   

                  Η αναπλ. Προϊσταμένη 
της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών

               Βασιλική Καρβουνίδου
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