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ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Προς

Το τμήμα Προμηθειών
Του Δήμου μας

Θέμα : «Προμήθεια τριών (3) πτυσσόμενων τραπεζιών, έξι (6) 
πτυσσόμενες καρέκλες και τρία (3) πτυσσόμενα κιόσκι με τσάντα 

μεταφοράς  για την πράξη «Κέντρο Κοινότητας και Παράρτημα Ρομά 
Δήμου Δράμας».

Σας γνωρίζουμε ότι είναι απαραίτητη η προμήθεια πτυσσόμενου τραπεζιού 
τριών τεμαχίων, πτυσσόμενης καρέκλας έξι τεμαχίων και πτυσσόμενου κιόσκι 
με τσάντα μεταφοράς τριών τεμαχίων,  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» για τις ανάγκες διαφόρων εκδηλώσεων-
δράσεων με τα  παρακάτω τεχνικά στοιχεία:

1. Πτυσσόμενο τραπέζι τεμάχια τρία (3).
2. Πτυσσόμενη καρέκλα τεμάχια έξι (6).
3. Πτυσσόμενο κιόσκι με τσάντα μεταφοράς τεμάχια τρία (3).

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

1)Πτυσσόμενο τραπέζι τεμάχια τρία (3).

Προδιαγραφές Πτυσσόμενου Τραπεζιού συνεδρίου - Άσπρο

Τραπέζι Πτυσσόμενο Συνεδρίου-Catering. Διάσταση: 180 Χ 75 Χ 75 (Υ). 
Επιφάνεια τραπεζιού από  πολυαιθυλένιο (HDPE) μεγάλης αντοχής , σε χρώμα: 
λευκό. Ορθογώνιο σχέδιο, με πάχος επιφάνειας 4,00 cm. Με γαλβανισμένο 
μεταλλικό σκελετό/PP και ενισχυμένη μεταλλική βάση-ABS, ηλεκτροστατικής 
βαφής σε γκρί χρώμα. Πτυσσόμενο με εύκολο τρόπο για μεγάλη ευκολία 
αποθήκευσης σε μικρό μέγεθος : 93Χ75Χ8 με βοηθητικό χερούλι για εύκολη 
μεταφορά ως βαλίτσα.

2)Πτυσσόμενη καρέκλα τεμάχια έξι (6)

Προδιαγραφές Καρέκλας πτυσσόμενης ΡΡ Άσπρο

Πρακτική πτυσσόμενη καρέκλα συνεδρίου-Βοηθητική-Catering. Διαστάσεις 
καρέκλας: 46χ47χ84(υ), διαστάσεις καθίσματος: 41χ40χ43, διαστάσεις πλάτης: 
46χ 41/39(υ).Επιφάνεια έδρας και πλάτης από  πολυαιθυλένιο (PP) μεγάλης 
αντοχής, σε χρώμα: λευκό και σκελετό από  γαλβανισμένο μέταλλο/PPκαι 

ενισχυμένη μεταλλική βάση-ABS, ηλεκτροστατικής βαφής σε γκρί χρώμα.

3)Πτυσσόμενο Κιόσκι με τσάντα μεταφοράς τεμάχια τρία (3)

Προδιαγραφές Κιόσκι πτυσσόμενου με τσάντα μεταφοράς

 Πρακτικό πτυσσόμενο κιόσκι συνεδρίου-Catering.Διαστάσεις:300 Χ 300 Χ 
2,50(Υ). Ύφασμα ενισχυμένο άσπρο 150grpolyester, πατήματα 4 ενισχυμένα για 
extra σταθερότητα μεγέθους 26mmX26mm: λευκό και σκελετό από 
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αλβανισμένο μέταλλο και ενισχυμένη μεταλλική βάση-ABS, ηλεκτροστατικής 
βαφής σε λευκό χρώμα.

προτείνουμε την έκδοση απόφασης απ’ ευθείας ανάθεσης της προμήθειας 
αυτής, (τμήματα Α1+Α2+Α3) 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:  39150000 Διάφορα έπιπλα

    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 
του Δήμου μας οικ. Έτους 2021, ενώ η έγκριση δαπάνης έχει γίνει με τις 
42/2021 και 116/2021 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
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    Παρακαλούμε προκειμένου να πραγματοποιηθεί η προμήθεια αυτή:
Συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης των Α1+Α2+Α3  2.000,00 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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