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Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ   
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 εξοπλισμού γραφείου και ενός (1) πίνακα 
σεμιναρίων με τρίποδο για την πράξη «Κέντρο Κοινότητας και 

Παράρτημα Ρομά Δήμου Δράμας».

Σας γνωρίζουμε ότι είναι απαραίτητη η προμήθεια πέντε (5) καταστροφέα 
εγγράφων, δυο (2) Πλαστικοποιητές, δυο (1) Κόπτες εγγράφων, δύο (2) 
μηχανές βιβλιοδέτησης και ενός (1) πίνακα σεμιναρίων με τρίποδο, σε κτίσμα 
που βρίσκεται στην Πλατεία Ελευθερίας της Δράμας, στο Ισόγειο του Παλαιού 
Δημαρχείου, για την υλοποίηση της πράξης «Κέντρο Κοινότητας και 
Παράρτημα Ρομά Δήμου Δράμας» με κωδικό ΟΠΣ 5002930 στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020»
με τα  παρακάτω τεχνικά στοιχεία:

1. Καταστροφέας εγγράφων τεμάχια πέντε (5)  .
2. Πλαστικοποιητής εγγράφων τεμάχια δύο (2).
3. Κόπτης εγγράφων τεμάχια δύο (2).
4. Μηχανή βιβλιοδέτησης τεμάχια δύο (2)
5. Πίνακας σεμιναρίων με τρίποδο τεμάχιο  ένα (1)

mailto:ilaza@dimosdramas.gr
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Α. ΤΜΗΜΑ
Τεχνική περιγραφή/ τεχνικά στοιχεία

1)Καταστροφέας εγγράφων τεμάχια 5 (πέντε).

Προδιαγραφές καταστροφέα εγγράφων

Τύπος κοπής Cross Cut

Ταυτόχρονη  κοπή Φύλλων  10 Φύλλα  (Απόκλιση +/- 10%)

Μέγεθος κοπής 4.5 mm x 35 mm   (Απόκλιση +/- 10%)

Δυνατότητες καταστροφής Σύρματα και συνδετήρες, CD/DVD, Πιστωτικές 
κάρτες.

Χωρητικότητα  κάδου  12 lt τουλάχιστον

2)Πλαστικοποιητής A3, 230 mm/min. Τεμάχια 2 (δύο)

Προδιαγραφές πλαστικοποιητή εγγράφων

- Θερμή πλαστικοποίηση κατάλληλη για χαρτιά μεγέθους Α3, για την 
προστασία των εγγράφων σας 

- Λεπτή και συμπαγής κατασκευή, ιδανικό για χρήση ακόμα και σε μικρά 
γραφεία 

- Έτοιμο για χρήση σε 3 λεπτά 

- Συμπεριλαμβάνονται 5 φύλλα πλαστικοποίησης 

- Γρήγορη λειτουργία 230 mm / min 

- Ένδειξη ενεργοποίησης και ετοιμότητας χρήσης 

- Πλήκτρο απασφάλισης για εύκολη αφαίρεση σε περίπτωση εμπλοκής χαρτιού 

- Διακόπτης On / Off 

- Προστασία υπερθέρμανσης 
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- Κατάλληλο για χαρτί μεγέθους A3 

- Πάχος: 0,6 mm 

-Τροφοδοσία: 220-240V 2 χρόνια εγγύηση 

3)Προδιαγραφές κόπτη εγγράφων. Τεμάχια 2 (δύο)

Κοπτικό μηχάνημα με περιστρεφόμενη κεφαλή για ευθύγραμμη (4 φύλλα 
80g), κυματιστή (3 φύλλα 80g) και περφορέ κοπή χαρτιών, φωτογραφιών & 
πλαστικοποιημένων χαρτιών μεγέθους Α4. Διαθέτει πλαστική βάση (300x(60-
370)mm) & λαστιχένια πόδια για ασφαλή χρήση. Διαστάσεις: 38x13.3x3.8cm

4)Προδιαγραφές Μηχανής Βιβλιοδέτησης. Τεμάχια 2 (δύο)

• 21 τρύπες διάτρησης - πλαστικοί δακτύλιοι
• Διάτρηση: ως 15 φύλλα (80γρ)
• Δεσμευτική ικανότητα: ως 450 φύλλα
• Μέγιστο μέγεθος χαρτιού: Α4
• Μέγιστο μέγεθος σπιράλ: 51mm
• Οδηγός ευθυγράμμισης κοπής

προτείνουμε την έκδοση απόφασης απ’ ευθείας ανάθεσης της προμήθειας 
αυτής, (τμήματα Α1+Α2+Α3+Α4) συνολικού ποσού και για τα τέσσερα 
τμήματα ποσό ύψους 2.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. (1.612,90 ευρώ  χωρίς 
ΦΠΑ).
                     

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV:  30191400-8  (Συσκευές κατατεμαχισμού εγγράφων)
                          30123000-7 (Μηχανές γραφείου & επαγγελματικές            

μηχανές)

Β ΤΜΗΜΑ
1)Πίνακας σεμιναρίου με τρίποδο. Τεμάχιο 1 (ένα)

Προδιαγραφές πίνακα σεμιναρίων

Με μαγνητική επιφάνεια όπου  θα μπορεί  να κολληθούν  μαγνητάκια  και στην 
οποία  θα είναι δυνατό το γράψιμο με μαρκαδόρο . Να διαθέτει μαρκαδόρο και 
σφουγγάρι
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Να διαθέτει πιαστράκια για μπλοκ σεμιναρίου ( FLIPCHART) . 

Στο κάτω μέρος να υπάρχει μεταλλικό TRAY για μαρκαδόρους και σφουγγάρι.

Επιφάνεια 70*100cm.΄Υψος 2oocm.

προτείνουμε την έκδοση απόφασης απ’ ευθείας ανάθεσης της προμήθειας 
αυτής, για ποσό ύψους 200,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. (161,29 ευρώ  χωρίς 
ΦΠΑ).

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV:  30195400-6 (Πίνακες μαρκαδόρου ή εξαρτήματα) 

    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’) με τις τροποποιήσεις του και κυρίως του Ν. 4605/01-04-2019 (ΦΕΚ  
52/01-04-2019/τ. Α΄) καθώς και  το άρθρο 203 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 
133/Α΄/19-7-2018).
Υπόλοιπα αδιάθετα από έμμεσες δαπάνες οικ. Ετών 2017, 2018, 2019 και 2020 
(σύμφωνα με το με  αριθμ. 2711/27-01-20201 έγγραφο της Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών) μεταφερόμενο ποσό στο έτος  2021 είναι:42.678,53€ 

Για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας και Παράρτημα Ρομά 
Δήμου Δράμας» με κωδικό ΟΠΣ 5002930 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020», πληρώθηκαν σε:

Για το έτος 2021 τα στοιχεία αφορούν την περίοδο ως και τις 22/06/2021.
μισθοδοσίες για το έτος 2021 το ποσό των  :  109.884,00 €
υπολογισμός 20% για τις έμμεσες δαπάνες  :    21.976,80 €

τα έξοδα από έμμεσες δαπάνες ήταν           :   16.537,49€
το μεταφερόμενο ποσό στο νέο έτος είναι    :26.141,04€ (42.678,53€-
16.537,49€)

Υπάρχει υπόλοιπο προς χρήση για έμμεσες δαπάνες το ποσό των 48.117,84€ 
(26.141,04€+21.976,80€)
              

Συμπληρωματικά σας γνωρίζουμε ότι για την κάλυψη της ζητούμενης 
δαπάνης υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Κ.Α. 60.7341.002 
(Δαπάνες κέντρου κοινότητας και παραρτήματος Ρομά) του προϋπολογισμού 
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του Δήμου μας οικ. Έτους 2021, ενώ η έγκριση δαπάνης έχει γίνει με τις 
42/2021 και 116/2021 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

    Παρακαλούμε προκειμένου να πραγματοποιηθεί η προμήθεια αυτή:
Συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης των Α1+Α2+Α3+Α4+Β1  
2.200,00 ευρώ με το ΦΠΑ.

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

Ο  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ

Συν: 
1. Απόφαση 43/2021 ΑΔΣ
2. Απόφαση 116/2021
3. Το υπ’ αριθμ. 2711/27-01-2021 έγγραφο  
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