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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και 
Πολιτικών Ισότητας των φύλων
Ταχ. Δ/νση:     Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικας:   66133 Δράμα
Πληροφορίες:    Δάινα Χρυσάνθη
Τηλέφωνο:     2521351126
Ηλ. Ταχυδρομείο :xdain@dimosdramas.gr

        Προς:   Δ/νση  Οικονομικών 
                                                                 Κοιν.:   Λογιστήριο          

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θέμα: «Προμήθεια και  τοποθέτηση συστημάτων σκίασης- περσίδες».

Σας γνωρίζουμε ότι  σε έξι γραφεία του πρώτου ορόφου του  Διοικητηρίου  
στεγάζεται το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων. 
Στα γραφεία αυτά υπάρχει σύστημα σκίασης- περσίδες οι οποίες έχουν από τον 
ήλιο καταστραφεί και χρήζουν αντικατάστασης.

Για τον λόγο αυτό πρέπει να γίνει η προμήθεια και εγκατάσταση νέων 
περσίδων σκίασης . Πιο συγκεκριμένα απαιτούνται:

1. Για το γραφείο 124: 2 μηχανισμοί Roller με πανί (κωδικός ΒL-300160) 
φάρδος 1,60*2,45 ύψος, φάρδος 2,35*2,45 ύψος.

2. Για το γραφείο 123 :1 μηχανισμός κάθετη περσίδα 127mm (κωδικός 1100-
07) φάρδος 2,50*247 ύψος.

3. Για το γραφείο 125: 2 μηχανισμοί κάθετη περσίδα 127mm (κωδικό 1100-
07) φάρδος 1,93*2,45 ύψος, φάρδος 1,93*2,45 ύψος.

4. Για το γραφείο 126: 2 μηχανισμοί κάθετη περσίδα 127mm (κωδικό 1100-
07) φάρδος 1,85*2,45 ύψος, φάρδος  2,10 *2,45 ύψος.

5. Για το γραφείο 127: 2 μηχανισμοί κάθετη περσίδα 127mm (κωδικό 1100-
07) φάρδος 1,75*2,45 ύψος , φάρδος 210 *2,45 ύψος.

6. Για το γραφείο 130: 2 μηχανισμοί κάθετη περσίδα 127 mm (κωδικό 1100-
07) φάρδος 1,75* 2,45 ύψος, φάρδος 2,10*2,45 ύψος.

7. Για το γραφείο 131: 2 μηχανισμοί κάθετη περσίδα 127mm (κωδικό 1100-
07) φάρδος 1,85*2,45 ύψος, φάρδος 2,10*2,45 ύψος.

 Επίσης θα πρέπει να αφαιρεθούν τα ήδη υπάρχοντα συστήματα σκίασης.
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Προτείνουμε την έκδοση απόφασης απ’ ευθείας ανάθεσης της προμήθειας 
αυτής και των απαιτούμενων εργασιών συνολικής προεκτιμώμενης δαπάνης 
για ποσό ύψους 1.500,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. ( 1209,68 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.). 
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τα όποια υλικά απαιτηθούν για την τοποθέτηση 
των περσίδων καθώς και οι εργασίες αφαίρεσης των παλαιών περσίδων.

Προτείνουμε την έκδοση απόφασης απ’ ευθείας ανάθεσης της προμήθειας 
αυτής, συνολικής προεκτιμώμενης δαπάνης 1.500,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. (  
1209,68 ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α.).
Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας σύμφωνα με τις διατάξεις:
- των άρθρων 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/Α’/8-8-2016, με τις τροποποιήσεις του και κυρίως του 
Ν.4605/01-04-2019 (ΦΕΚ αρ.52/01.04.19/τ. Α') 
- το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ145/Α/5-8-2016)
- της παρ.9 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την 
παρ.3 του άρθρου 22  του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α'/23-2-2007)
- των διατάξεων της παρ.13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008
- της παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α’/19-7-2018)
- του N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Συμπληρωματικά σας γνωρίζουμε ότι για την κάλυψη της ζητούμενης 
δαπάνης υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Κ.Α. 15.7135.13 
(προμήθεια περσίδων σκίασης ) του προϋπολογισμού του Δήμου μας οικ. έτους 
2021, του Δήμου Δράμας  2021.  

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την σχετική 
έγκριση δαπάνης και την διάθεση πίστωσης του προϋπολογισμού του Δήμου 
οικ. έτους 2021 με   Κ.Α. 15.7135.13 (Προμήθεια περσίδων σκίασης) ποσού 
1.500,00€.
CPV: 39515430-8( Περσίδες  ).

                 Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
                                   Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού 

                                                Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης
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