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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 υλικών μετά των απαραίτητων εργασιών για τη διαμόρφωση χώρου γραφείου. 

Σε συνέχεια των ενεργειών της υπηρεσίας μας για τη μετεγκατάσταση των θέσεων εργασίας των 
υπαλλήλων του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού που απασχολούνται για τη μισθοδοσία  του προσωπικού 
στο 2ο όροφο του ίδιου κτιρίου που μέχρι σήμερα καταλαμβάνεται αποκλειστικά από το αρχείο της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, είναι απαραίτητη η προμήθεια υλικών μετά των 
απαραίτητων εργασιών για την τοποθέτησή τους,  προκειμένου να διαμορφωθεί ξεχωριστός χώρος 
γραφείου.

Ειδικότερα απαιτείται η προμήθεια υλικών ως εξής: 
 

• Ένα σταθερό διαχωριστικό πλαίσιο με γυψοσανίδα διαστάσεων 2,50 m Χ 4,70 m. Το 
πλαίσιο αυτό θα περιλαμβάνει πλαίσιο γαλβανιζέ και στις ενώσεις θα τοποθετηθεί δίχτυ,  
θα στοκαριστεί και θα βαφεί.

• Ένα σταθερό διαχωριστικό πλαίσιο με γυψοσανίδα διαστάσεων 2,50 m Χ 2,20 m. Το 
πλαίσιο αυτό θα περιλαμβάνει πλαίσιο γαλβανιζέ και στις ενώσεις θα τοποθετηθεί δίχτυ,  
θα στοκαριστεί και θα βαφεί.

• Μία δίφυλλη ξύλινη πόρτα διαστάσεων 2,50 m Χ 2 m σε φυσικό χρώμα ξύλου και πλαίσιο 
αλουμινίου χρώματος γκρι.

• Δύο κουφώματα αλουμινίου χρώματος γκρι με διπλό υαλοπίνακα, με τρίπλεξ τζάμια και 
σταθερό πλαίσιο.

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.

Η προεκτιμώμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 3.794,40 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
(3.060,00 € χωρίς το Φ.Π.Α.)
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Παρακαλούμε για την έκδοση της Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης στον ΚΑ 10.7133 «Έπιπλα-
σκεύη» με ποσό 3.794,40 €.

    

Κωδικός CPV 39150000 Διάφορα έπιπλα και εξοπλισμός

   

                  Η αναπλ. Προϊσταμένη 
της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών

               Βασιλική Καρβουνίδου
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