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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Δράμα,
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ        
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ  
Ταχ. Δ/νση: Bερμίου 2 & 1ης Ιουλίου 
Πληροφ.: Λαζαρίδης Λάζαρος                      
Τηλέφ.:    2521350656                                       Προς: Τμήμα Προϋπολογισμού &
Ηλ. Ταχ.: llaza@dimosdramas.gr                                  Λογιστηρίου

                   Κοιν: Τμήμα Προμηθειών

 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ : " Προμήθεια ενός (1) καταστροφέα εγγράφων "

Σας γνωρίζουμε ότι είναι απαραίτητη η προμήθεια ενός (01) καταστροφέα εγγράφων για την 
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου , με τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία :

 Τεχνική περιγραφή / τεγνικά στοιγεία Προδιαγραφές καταστροφέων εγγράφων Είδος 
καταστροφείς εγγράφων Τύπος κοπής Cross Cut, με επίπεδο ασφαλείας P-4 (DIN 66399)

   Ταυτόχρονη κοπή 15 φύλλων  για λειτουργία 10 λεπτών συνεχόμενα τουλάχιστον. 
Μέγεθος κοπής 4mm χ 38 mm ( Απόκλιση +/- 10%)
Δυνατότητες καταστροφής Σύρματα και συνδετήρες , CD/DVD πιστωτικές κάρτες. Χωρητικότητα 
κάδου 34 It τουλάχιστον. Μέγιστη ταχύτητα  (m/min) 3.6, μέγιστο Πλάτος εργασίας (για χαρτί)230.
Χειροκίνητος τροφοδότης χαρτιού (Μέγιστη χωρητικότητα Χαρτιού) 17φύλλα.Αυτόματη λειτουργία 
έναρξης  / διακοπής.
Προτείνουμε την έκδοση απόφασης απ ευθείας ανάθεσης της προμήθειας αυτής , για ποσό ύψους 
450,00 ευρώ με το Φ.Π.Α (362,9 € χωρίς Φ.Π.Α.).
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Για τη διενέργεια της προμήθειας ισχύουν οι διατάξεις:

 των άρθρων 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/Α78-8-2016, με τις τροποποιήσεις του και κυρίως του Ν.4605/01 -04-2019 (ΦΕΚ 
52/01-04-19/τ.Α)

 το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ145/Α/5-8-2016),
 της παρ.9 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του 

άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 147/ΑV8-8-2016),
 της παρ. 1 του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α719-7-2018),
 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
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 μεριμνήσετε για την έγκριση της σχετικής δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης CPV 
: 30197310-2 (Χαρτοκόπτες)

Παραμένουμε στη διάθεσή σας.

                                                                                    Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης 
                                                                                                            Περ/ντος & Πρασίνου

                                                                                                                                Λαζαρίδης Λάζαρος        
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