
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 60b88293e910c255f9120940 στις 03/06/21 12:40

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Δράμα, 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ  Αρ. Πρωτ.: 
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ                         
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
Ταχ. Δ/νση:     Διοικητήριο  
Ταχ. Κώδικας:  66133 Δράμα
Πληροφορίες:Ι. Κωνσταντινίδου
Τηλέφωνο:  25213511124                                    Κοιν :  Λογιστήριο 
Ηλ. Ταχυδρομείο:ikons@dimosdramas.gr    
  

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Προς

Το τμήμα Προμηθειών
Του Δήμου μας

Θέμα : «Προμήθεια και εγκατάσταση Επαγγελματικού Ψυγείου τεμάχια 
(2) για το Κατάστημα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου Δράμας».

Στο πλαίσιο μιας συντονισμένης στρατηγικής για την καταπολέμηση της 
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, ο Δήμος Δράμας προχώρησε στη 
σύσταση Καταστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Κοινωνικό Παντοπωλείο) για 
την αντιμετώπιση θεμάτων της καθημερινότητας των ευάλωτων ομάδων 
πληθυσμού.
Τα διατιθέμενα αγαθά προέρχονται κυρίως από άμεση αγορά του Δήμου αλλά 
η προσπάθεια αυτή ενισχύεται με χορηγίες, δωρεές και προσφορές 
προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες των συμπολιτών μας. Η 
αδυναμία συντήρησης - διατήρησης ορισμένων νωπών προϊόντων (κρέας, 
φέτα, λαχανικά κ.λ.π) λόγω έλλειψης  επαγγελματικών ψυγείων, επηρεάζει 
αρνητικά τις ενέργειές μας και οδηγεί πολλές φορές στη ματαίωση των 
προσφερόμενων ειδών.
Σας γνωρίζουμε ότι είναι απαραίτητη η προμήθεια και εγκατάσταση δυο (2) 
Επαγγελματικών Ψυγείων, για τις ανάγκες του  Καταστήματος Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης 
με τα  παρακάτω τεχνικά στοιχεία:

1. ΔΥΟ (2) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΨΥΓΕΙΑ 

Τεχνική περιγραφή/ τεχνικά στοιχεία

Προδιαγραφές Ψυγείο Θάλαμος Συντήρησης Διπλός

 Διαστάσεις (ΜxΠxΥ):140x70x218 cm
  Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα
 Χωρητικότητα:1260lt
 Εσωτερικό με υγειονομικές γωνίες
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 Ισχύς: 1∕2 hp
 Εύρος θερμοκρασίας :-2/+8ο  C
 Μόνωση πολυουρεθάνης
 Ηλεκτρονικός θερμοστάτης
 Πόρτες με μεστεσέδες επαναφοράς
 Ηλεκτρονική απόψυξη

προτείνουμε την έκδοση απόφασης απ’ ευθείας ανάθεσης της προμήθειας 
αυτής, για ποσό ύψους 5.084,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. ( 2* 2050,00=4.100,00 
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. 15.7135.05 (Προμήθεια 
Επαγγελματικού Ψυγείου) του προϋπολογισμού του Δήμου μας οικ. Έτους 
2021

    Παρακαλούμε προκειμένου να πραγματοποιηθεί η προμήθεια αυτή:
Συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 5.084,00 ευρώ με το ΦΠΑ.

-να λάβετε απόφαση για υποχρέωση ανάληψης δαπάνης,
-να προχωρήσετε στην ανάθεση της προμήθειας.

Επιπρόσθετα παρακαλούμε η παράδοση να γίνει σύντομα και σε χώρο που θα 
υποδείξει η υπηρεσία.

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV:  39711100-0  (Ψυγεία - Καταψύκτες)

Ο  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ
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