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  ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Προς

Το τμήμα Προμηθειών
Του Δήμου μας

Θέμα : «Προμήθεια φορητών καθαριστών αέρα, καταστροφέα εγγράφων και 
τηλεφωνικών συσκευών για την πράξη «Κέντρο Κοινότητας και Παράρτημα Ρομά 

Δήμου Δράμας».

Σας γνωρίζουμε ότι είναι απαραίτητη η προμήθεια φορητών καθαριστών αέρα, καταστροφέα 
εγγράφων και τηλεφωνικών συσκευών 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» λόγω ανεπαρκούς αερισμού και 
εξοπλισμού των γραφείων  του ανωτέρω κέντρου με τα  παρακάτω τεχνικά στοιχεία:

Α. Τέσσερις (4) φορητοί καθαριστές αέρα και οκτώ (8) φίλτρα
Β. Έναν (1) Καταστροφέα εγγράφων
Γ. Τέσσερις (4) επιτραπέζιες ενσύρματες τηλεφωνικές συσκευές με αναγνώριση 
κλήσεων.
Δ. Μία (1) ασύρματη τηλεφωνική συσκευή με αναγνώριση κλήσεων.

Τεχνική περιγραφή/ τεχνικά στοιχεία
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Α .Φορητοί καθαριστές αέρα τεμάχια τέσσερα (4) μαζί με φίλτρα τεμάχια 
οκτώ (8)

Προδιαγραφές φορητού καθαριστή αέρα :

• Τρία στάδια φιλτραρίσματος (πλενόμενο προφίλτρο/φίλτρο ενεργού 
άνθρακα/φίλτρο HEPA 14)

•  μικροβιοκτόνος λαμπτήρας UV 
• ιονιστής  
• διάρκεια φίλτρου έως 4320 ώρες 
• οθόνη αφής 
• ψηφιακός δείκτης συγκέντρωσης σωματιδίων 
• αισθητήρας ποιότητας αέρα 4 χρωμάτων
• ταχύτητα ανεμιστήρα: χαμηλή/μεσαία/υψηλή/turbo 
• λειτουργία Sleep/Auto
• χρονοδιακόπτης 1-12 ωρών
• λαβή
• λειτουργία κλειδώματος πλήκτρων 
• CADR ρυθμός παροχής καθαρού αέρα :423 m3/h 
• Απορρόφηση ισχύος 70w
• Επίπεδο προστασίας IP20
• Στάθμη πίεσης ήχου ελαχ.-μεγ.: 27/54 db

Διαστάσεις (ΠxΥxΒ) σε mm :445x680x238
• Για δωμάτια έως 50τμ .
• Ψηφιακός πίνακας ελέγχου 
• Σήμα καθαρισμού/αντικατάστασης φίλτρου 
• Ενσωματωμένο wi fi
• Φωνητική υποστήριξη 

Β. Καταστροφέας εγγράφων τεμάχια ένα (1)

                Προδιαγραφές καταστροφέα εγγράφων

• Επαγγελματικός καταστροφέας εγγράφων και καρτών 
• Καταστρέφει έγγραφα με συνδετήρες ή συρραπτικά 
• Δυνατότητα καταστροφής μέχρι 10 φύλλα ταυτόχρονα (Α4, 80G/M)
• Επίπεδο προστασίας P5 (DIN 66399)
• Κόβει τα χαρτιά σε κομμάτια 2x15 mm (cross cut)
• Μέγιστο πλάτος χαρτιού 220 mm (A4)
• Κάδος 20 λίτρων 
• Ροδάκια για εύκολη μεταφορά 
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• Ταχύτητα 1.6 m/min
• Λειτουργία αυτόματης αναστροφής λειτουργίας 
• Ένδειξη υπερφόρτωσης και υπερθέρμανσης 
• Προστασία από υπερθέρμανση 
• Κύκλος λειτουργίας : 20 λεπτά λειτουργίας 
• Επίπεδο θορύβου : 55 db
• Ισχύς 350 W
• Διαστάσεις: 354x240x535 mm
• Βάρος: 10.6 kg

 
Γ.  Επιτραπέζιες ενσύρματες τηλεφωνικές συσκευές με αναγνώριση κλήσεων 
τεμάχια  (4).

Προδιαγραφές επιτραπέζιων τηλεφωνικών συσκευών

• Χρώματος μαύρου
• Αναγνώριση κλήσεων
• Φωτιζόμενη οθόνη
• Μπαταρίες (εάν αυτές είναι απαραίτητες για τη λειτουργία της οθόνης )
• Δυνατότητα επανάκλησης κλήσης και μεταφορά κλήσης
• Οθόνη υψηλής φωτεινότητας με τουλάχιστον 3 γραμμές, 16 ψηφία με 

αριθμητική/αλφαριθμική απεικόνιση
• Δυνατότητα ρύθμισης έντασης ήχου κουδουνίσματος της συσκευής
• Αναγνωρισμένο εργοστάσιο κατασκευής και προέλευσης με δυνατότητα άμεσης 

προμήθειας ανταλλακτικών
• Ελληνικό μενού και οδηγίες χρήσης στα ελληνικά
• Ένδειξη ημερομηνίας και ώρας 
• Εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών

Δ. Ασύρματη τηλεφωνική συσκευή με αναγνώριση κλήσεων τεμάχια ένα (1)

Προδιαγραφές ασύρματης τηλεφωνικής συσκευής DUO
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• Δυο ακουστικά
• Χρώματος μαύρου
• Αναγνώριση κλήσεων
• Φωτιζόμενη οθόνη
• Λειτουργία με απαναφορτιζόμενες μπαταρίες (οι οποίες θα περιλαμβάνονται στη 

συσκευασία)
• Δυνατότητα επανάληψης κλήσης μεταφοράς κλήσης
• Δυνατότητα ρύθμισης έντασης ήχου κουδουνίσματος της συσκευής 
• Αναγνωρισμένο εργοστάσιο κατασκευής με δυνατότητα άμεσης προμήθειας 

ανταλλακτικών
• Οικονομική λειτουργία (ECO), η οποία μειώνει την εκπεμπόμενη ακτινοβολία και την 

κατανάλωση ενέργειας
• Ένδειξη ημερομηνίας και ώρας
• Χρόνος ομιλίας τουλάχιστον 15 ώρες/Χρόνος αναμονής τουλάχιστον 150 ώρες
• Εμβέλεια σε ανοιχτό χώρο 300.0 m/ Εμβέλεια σε κλειστό χώρο 50.0 m
• Ελληνικό μενού και οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά
• Εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών

προτείνουμε την έκδοση απόφασης απ’ ευθείας ανάθεσης της προμήθειας αυτής,  
Α=3.000,00ευρώ, Β=500,00ευρώ, Γ=280,00ευρώ  και Δ=100,00 ευρώ  συνολικού ποσού 
και για τα τέσσερα τμήματα ποσό ύψους 3.880,00ευρώ με το ΦΠΑ (3.129,03 ευρώ χωρίς 
ΦΠΑ)
 
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV:  42514200-4  (Ηλεκτροστατικές συσκευές καθαρισμού αέρα και 
αερίων)
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV:  30191400-8  (Συσκευές κατατεμαχισμού εγγράφων)
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV:  32552100-8 (τηλεφωνικές συσκευές),
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV:  32552110-1 (Ασύρματα τηλέφωνα )

    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 προηγούμενων ετών (σύμφωνα με το με  αριθμ. 
2516/20-01-2022 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών) μεταφερόμενο ποσό στο 
έτος  2022 είναι:33.072,62€ 

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 2022 οι εκτιμώμενες δαπάνες είναι:
μισθοδοσίες για το έτος 2022 το ποσό των  :  158.255,64 €
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υπολογισμός 20% για τις έμμεσες δαπάνες  :    31.651,13 €
τα  έξοδα από έμμεσες δαπάνες έως 6-6-2022 είναι: 730,00 €  

τα έξοδα από έμμεσες δαπάνες που θα εξοφληθούν το 2022 κι έχουν δεσμευτεί τα χρήματα      
:   3.356,15€

το μεταφερόμενο ποσό στο νέο έτος είναι    :29.716,47€ (33.072,62€-3.356,15€)

Υπάρχει υπόλοιπο προς χρήση για έμμεσες δαπάνες το ποσό των 60.637,60€ 
(29.716,47€+31.651,13€-730,00€)
              

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 2022, ενώ η 
έγκριση δαπάνης έχει γίνει με την με αριθμ. 49/2022  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

    Παρακαλούμε προκειμένου να πραγματοποιηθεί η προμήθεια αυτή:
Συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης των Α+Β+Γ+Δ=3.000,00+500,00 
+280,00+100,00=3.880,00ευρώ 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 49/2022 ΑΔΣ
2. Το υπ’ αριθμ. 2516/20-01-2022 έγγραφο
3. Το υπ’ αριθμ. 304/21-1-2022 ΥΣ  
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