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Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Δράμα,03 -08-
2021
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ   
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Ταχ. Δ/νση:     Πλατεία Ελευθερίας 1 
Ταχ. Κώδικας:  66100 Δράμα
Πληροφορίες: Σ. Θεοδωρίδου
Τηλέφωνο:  2521026480                                    Κοιν :  Λογιστήριο 
Ηλ. Ταχυδρομείο:stheo@dimosdramas.gr 
    
  

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Προς

Το τμήμα Προμηθειών
Του Δήμου μας

Θέμα : «Προμήθεια ενός (1) πιεσόμετρου καρπού, δύο (2) οξύμετρων, τεσσάρων 
(4) ψηφιακών θερμομέτρων υπερύθρων και ενός (1) μηχανήματος μέτρησης 
σακχάρου. Χοληστερίνης, τριγλυκεριδίων, γαλακτικού οξέος για την πράξη 

«Κέντρο Κοινότητας και Παράρτημα Ρομά Δήμου Δράμας».

Σας γνωρίζουμε ότι είναι απαραίτητη η προμήθεια πιεσόμετρου καρπού ενός 
τεμαχίου, οξύμετρου δύο τεμαχίων, ψηφιακού θερμομέτρου υπερύθρων τεσσάρων 
τεμαχίων, μηχανήματος μέτρησης σακχάρου, χοληστερίνης, τριγλυκεριδίων, 
γαλακτικού οξέος ενός τεμαχίου 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. Πιεσόμετρο καρπού τεμάχιο ένα (1).

mailto:ilaza@dimosdramas.gr


Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 61091c248a68974e365bbf13 στις 03/08/21 13:53

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

2. Οξύμετρο τεμάχια δύο (2).
3. Ψηφιακό θερμόμετρο υπερύθρων τεμάχια τέσσερα (4).
4. Μηχάνημα μέτρησης σακχάρου, χοληστερίνης, τριγλυκεριδίων, γαλακτικού 

οξέος τεχάχιο ένα (1)

Α. ΤΜΗΜΑ
Τεχνική περιγραφή/ τεχνικά στοιχεία

1) Πιεσόμετρο καρπού τεμάχιο ένα (1)

Προδιαγραφές πιεσόμετρου καρπού

• Ψηφιακό πιεσόμετρο καρπού που μετράει τη συστολική πίεση (SYS), τη 
διαστολική πίση (DIA) και τους παλμούς της καρδιάς

• Ψηφιακή οθόνη
• Τεχνολογία ένδειξης ακανόνιστων παλμών καρδιάς (αρρυθμία)
• Οδηγός σωστής τοποθέτησης του πιεσόμετρου στον καρπό
• Ένδειξη στην οθόνη αν η πίεση είναι εντός των φυσιολογικών ορίων
• Περικάρπιο 13,5-21,5 εκ
• Μνήμη μετρήσεων με ημερομηνία και ώρα

2)Οξύμετρο τεμάχια δύο (2)
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Προδιαγραφές οξύμετρου

• Παλμικό οξύμετρο δακτύλου για τη μέτρηση του κορεσμού του οξυγόνου στο 
αίμα (SpO2%) και της συχνότητας των καρδιακών παλμών.

• Προβολή των μετρήσεων σε οθόνη LED που είναι ορατά από 6 διαφορετικές 
οπτικές γωνίες και δυνατότητα ρύθμισης φωτεινότητας ανάμεσα σε 10 
επίπεδα

• Τίθεται σε λειτουργία με το άγγιγμα
• Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 8 δευτερόλεπτα
• Ένδειξη στάθμης μπαταρίας
• Πιστοποιημένη ιατρική συσκευή
• Η συσκευασία να περιλαμβάνει οδηγίες χρήσης, μπαταρίες 2χ1,5V (AAA), 

λουράκι μεταφοράς

3) Ψηφιακό θερμόμετρο υπερύθρων τεμάχια τέσσερα (4)

Προδιαγραφές ψηφιακού θερμόμετρου υπερύθρων

• Ακριβής μέτρηση της θερμοκρασίας του σώματος
• Οπτικός συναγερμός πυρετού
• Τα αποτελέσματα των μετρήσεων εμφανίζονται σε λίγα δευτερόλεπτα
• Μεγάλη, φωτιζόμενη οθόνη LCD
• Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 30 δευτερόλεπτα
• Μετατροπή από ° C σε ° F
• 2 έτη εγγύηση
• Μέγεθος: 12.3 x 5 x 5 εκ.
• Βάρος: περίπου. 60 g
• Εύρος μέτρησης: 0-100 ° C
• Κλίμακα: 0.1 ° C
• Δυνατότητα αποθήκευσης έως 30 μετρήσεις
• Να περιλαμβάνει μπαταρίες: 2 x 1.5V (AAA) 

4) Μηχάνημα μέτρησης σακχάρου, χοληστερίνης, τριγλυκεριδίων, 
γαλακτικού οξέος τεμάχιο ένα (1)
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• Προδιαγραφές μηχανήματος μέτρησης σακχάρου, χοληστερίνης, τριγλυκεριδίων, 
γαλακτικού οξέος

• Η συσκευή  προσφέρει αξιόπιστα αποτελέσματα για σάκχαρο, χοληστερίνη, 
τριγλυκερίδια και γαλακτικό οξύ από το ολικό αίμα Χρησιμοποίηση 
διαφορετικών ταινιών για κάθε παράμετρο

• Φορητή συσκευή
• Γρήγορα αποτελέσματα: Χοληστερόλη σε 180 δευτερόλεπτα, τριγλυκερίδια σε 

174 δευτερόλεπτα, σάκχαρο σε 12 δευτερόλεπτα, και γαλακτικό σε 60 
δευτερόλεπτα.

• Δυνατότητα αποθήκευσης μέχρι 100 αποτελεσμάτων με ημερομηνία, χρόνο και 
πρόσθετες πληροφορίες για κάθε παράμετρο

προτείνουμε την έκδοση απόφασης απ’ ευθείας ανάθεσης της προμήθειας 
αυτής, (τμήματα Α1+Α2+Α3+Α4) συνολικού ποσού και για τα τέσσερα 
τμήματα ποσό ύψους 500,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. (403,23 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ).     

         

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV:  33123100-9 - Πιεσόμετρο αρτηριακής πίεσης
      33124100-6 - Συσκευές διαγνωστικής

                           33141620-2 Ιατρικοί εξοπλισμοί

    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.
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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.

    Παρακαλούμε προκειμένου να πραγματοποιηθεί η προμήθεια αυτή:
Συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης των Α1+Α2+Α3+Α4  500,00 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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