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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα,   17-03-2021
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                                      Κοιν :  Λογιστήριο
Ταχ. Δ/νση:  Πλατεία Ελευθερίας

 66133 Δράμα
Πληροφορίες:  Βούγκα Μαρίνα
Τηλέφωνο:  2521350603
Ηλ. Ταχυδρομείο: mvoug@dimosdramas.gr    
  

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Προς

Το τμήμα Προμηθειών
Του Δήμου μας

Θέμα : «Προμήθεια δύο (2) σταθερών και τριών (3) ασύρματων τηλεφωνικών 
συσκευών».

Σας γνωρίζουμε ότι είναι απαραίτητη η προμήθεια δύο (2) σταθερών 
τηλεφωνικών συσκευών και τριών (3) ασυρμάτων για τον εξοπλισμό  του 
Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης λόγω συνεχών βλαβών των ήδη 
υπαρχόντων, με τα  παρακάτω τεχνικά στοιχεία:

1. Δύο (2) τηλεφωνικές συσκευές.

Τεχνική περιγραφή/ τεχνικά στοιχεία

 Χρώματος μαύρου
 Αναγνώριση κλήσεων
 Φωτιζόμενη οθόνη
 Μπαταρίες (εάν αυτές είναι απαραίτητες για τη λειτουργία της οθόνης)

2. Τρείς (3) ασύρματες τηλεφωνικές συσκευές.

Τεχνική περιγραφή/ τεχνικά στοιχεία

 Χρώματος μαύρου
 Ακουστικό, βάση, μπαταρία και φορτιστή
 Πλήκτρο εύρεσης ακουστικού επάνω στη βάση. 
 Επιλογή γλώσσας σε Ελληνικά
 Αναγνώριση κλήσεων
 Φωτιζόμενη οθόνη
 Ένδειξη ημερομηνίας και ώρας
 Χαμηλές εκπομπές ακτινοβολίας
 Εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών.
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προτείνουμε την έκδοση απόφασης απ’ ευθείας ανάθεσης της προμήθειας 
αυτής, για ποσό ύψους 300,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. (241,94 ευρώ  χωρίς 
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 υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Κ.Α. 
10.7133 (Έπιπλα - σκεύη) του προϋπολογισμού του Δήμου μας οικ. 
Έτους 2021.
    Παρακαλούμε προκειμένου να πραγματοποιηθεί η προμήθεια αυτή:
-να προωθήσετε το αίτημα για ψήφιση πίστωσης,
-να λάβετε απόφαση για υποχρέωση ανάληψης δαπάνης,
-να προχωρήσετε στην ανάθεση της προμήθειας.

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV:  32552100-8 (Τηλεφωνικές συσκευές)

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης

Αθανασία Παπατολίδου
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