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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

Δ Η Μ Ο Σ   Δ Ρ Α Μ Α Σ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου

66100 Δράμα
Πληροφορίες: Βασιλική Καρβουνίδου 
Τηλέφωνο: 25213 – 50696
e-mail:          vkarv@dimosdramas.gr

           Δράμα 23 Ιουνίου 2021
             Αριθμ.  Πρωτ. 

Προς: 1) Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστη
  ρίου του Δήμου μας. 
           2)Τμήμα Προμηθειών του Δήμου μας

       

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θέμα: Προμήθεια υλικών μετά των απαραίτητων εργασιών για την επισκευή ανελκυστήρων στο 
κτίριο του Δημαρχείου του Δήμου Δράμας.

Σχετ:  α) Το με αριθμ. πρωτ: 407/28-1-2021 υπηρεσιακό μας σημείωμα.
          β) Η από 27/1/2021 μελέτη του Δήμου Δράμας με θέμα: «Επισκευή ανελκυστήρων-

προμήθεια ανταλλακτικών στο Κτίριο του Δημοτικού Μεγάρου του Δήμου Δράμας».
   

Σας γνωρίζουμε ότι εκκρεμεί αίτημά μας σχετικό με την προμήθεια υλικών μετά των 
απαραίτητων εργασιών για την επισκευή ανελκυστήρων στο κεντρικό κτίριο του Δημαρχείου του 
Δήμου Δράμας όπως αποτυπώνεται αναλυτικά στο (α) ως άνω σχετικό υπηρεσιακό μας σημείωμα 
και σύμφωνα με την (β) ως άνω σχετική συνταχθείσα μελέτη που συνέταξε και υπογράφει 
αρμοδίως ο Αλεξίου Αθανάσιος υπάλληλος του Δήμου Δράμας του κλάδου Τεχνικών Δομικών 
Έργων. 

Ειδικότερα απαιτείται:

✓ η προμήθεια για την αντικατάσταση συσκευής αναγνώρισης θέσης του ανελκυστήρα 
TAPEHEAD (πέταλο) Kleemann στον Ανελκυστήρα Κοινού DOUPLEX, στον ανελκυστήρα 

Προσωπικού και στον ανελκυστήρα Δημάρχου (προσώπων),  επισκευή μηχανισμού αυτόματης 
πόρτας θαλάμου INVERTER KleemannWF  στον ανελκυστήρα Κοινού DOUPLEX καθώς και 

αντικατάσταση μηχανισμού αυτόματης πόρτας θαλάμου INVERTER KleemannWF  στον 
ανελκυστήρα Κοινού DOUPLEX.

✓ η προμήθεια δύο τεμαχίων διαχωριστικού γαλβανιζέ πλέγματος με άνοιγμα 50Χ100 
mm και πάχος 3 mm  και η τοποθέτησή τους στην υφιστάμενη μεταλλική κατασκευή 

που υπάρχει και διαχωρίζει τους ανελκυστήρες. 

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).
  

Η συνολική προεκτιμώμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 5.226,60 € 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (4.215,00 € χωρίς το Φ.Π.Α.)
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Συμπληρωματικά σας γνωρίζουμε ότι για την κάλυψη της ζητούμενης δαπάνης υπάρχουν 
εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Κ.Α. 10.6672 «Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων» του 
προϋπολογισμού του Δήμου μας οικ. έτους  2021.

Παρακαλούμε προκειμένου να πραγματοποιηθεί η προμήθεια αυτή:
-να μεριμνήσετε για την έγκριση της σχετικής δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης
-να προχωρήσετε στην ανάθεση της προμήθειας.

Κωδικός CPV 42419510-4 Μέρη ανελκυστήρων

    
                  Η αναπλ. Προϊσταμένη 
της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών

               Βασιλική Καρβουνίδου

Συνημμένα: τα (α) και (β) ως άνω  σχετικά.


		2021-06-23T14:30:07+0300




