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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα, 27-05-2021
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ.: 
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Ελευθερίας

66133 Δράμα 
Πληροφορίες: Σ. Θεοδωρίδου  
Τηλέφωνο: 2521026480
Ηλ. Ταχυδρομείο: stheo@dimosdramas.gr Προς: Τμήμα Προμηθειών

Κοιν: Λογιστήριο

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για θερμόμετρα απόστασης μετώπου υπερύθρων και 
παλμικά οξύμετρα δακτύλου. 

Έχοντας υπόψη:
1) την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 25-02-2020 (ΦΕΚ 42/Α/25-02-2020 «Κατεπείγοντα 

μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης Κορωνοϊού»,
2) Την συνεχή εμφάνιση των κρουσμάτων στην πόλη μας 
3) Τις άμεσες ανάγκες του Δήμου που πρέπει να καλυφθούν το ταχύτερο δυνατό, ώστε να 

μειώσουν τον κίνδυνο μετάδοσης του COVID19 στους εργαζομένους του Δήμου αλλά και στους 
δημότες της πόλης και διαπιστώνοντας την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπισθούν οι 
άμεσοι κίνδυνοι για την Δημόσια Υγεία αλλά και ειδικότερα για το προσωπικό του Δήμου 
Δράμας που εργάζεται σε ιδιαίτερα δυσμενείς και επιβαρυμένες συνθήκες από την εμφάνιση 
και διάδοση του Κορωνοϊού, κρίνει αναγκαίο, για λόγους υγιεινής και ασφάλειας, να 
πραγματοποιηθεί η προμήθεια πέντε (5) παλμικών οξύμετρων δακτύλου και δέκα (10) 
θερμομέτρων απόστασης μετώπου, που είναι απαραίτητα για στοιχειώδη προφύλαξη,

1. Τεχνική Περιγραφή οξύμετρου δακτύλου
 Οθόνη LED

 Εύρος κορεσμού οξυγόνου 70%-99%

 Εύρος καρδιακών παλμών 30bpm-240bpm

 Τροφοδοσία : 2 μπαταρίες ΑΑΑ
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2. Τεχνική περιγραφή θερμομέτρου απόστασης μετώπου υπερύθρων

• Μέτρηση θερμοκρασίας σε 1 δευτερόλεπτο
• Επιλογή για μέτρηση θερμοκρασίας σώματος και αντικειμένου.
• Ηχητική ειδοποίηση σε εμπύρετη κατάσταση (από 37,5C° και άνω)
• Οθόνη με κόκκινο φωτισμό σε εμπύρετη κατάσταση (από 37,5C° και άνω)
• Μνήμη  μετρήσεων

προτείνουμε την έκδοση απόφασης απ’ ευθείας ανάθεσης της προμήθειας αυτής, για ποσό 
ύψους  560€ +Φ.Π.Α 24%  (Σύνολο δαπάνης  694,4€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α  24%).

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
TIMH € 
(TEMAXIO)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ
(€)

1 Παλμικό οξύμετρο δακτύλου 32 5 160

2
Θερμόμετρο απόστασης μετώπου 
υπερύθρων 40 10

400

ΣΥΝΟΛΟ 560
ΦΠΑ 24% 134,4

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 694,4

Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, του 
άρθρου 118 με προτεινόμενη διαδικασία των παρ.1,2,3  του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147 τεύχος A’/ 08-08-
2016, της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του 
Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 
4412/2016, Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του 
άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
     Συμπληρωματικά σας γνωρίζουμε ότι για την κάλυψη της ζητούμενης δαπάνης υπάρχουν 
εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Κ.Α. 15.7131.06 (Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού) του προϋπολογισμού 
του Δήμου μας οικ. έτους 2021.

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 38412000-6 Θερμόμετρα
33124100-6 Παλμικό οξύμετρο δακτύλου

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & 

Πολιτισμού

                                                                                                     Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης
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