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  ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Προς

Το τμήμα Προμηθειών
Του Δήμου μας

Θέμα : «Προμήθεια ειδών Δημιουργικής Απασχόλησης για την πράξη «Κέντρο 
Κοινότητας και Παράρτημα Ρομά Δήμου Δράμας».

Σας γνωρίζουμε ότι είναι απαραίτητη η προμήθεια ειδών δημιουργικής απασχόλησης για τα 
παιδιά τα οποία παρακολουθούνται από τους κοινωνικούς επιστήμονες, στο πλαίσιο 
διαγνωστικής εκτίμησης κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, (για διερεύνηση συνθηκών 
διαβίωσης ανηλίκων αλλά και για την απασχόληση παιδιών Ρομά), 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» με 
τα  παρακάτω τεχνικά στοιχεία:

• Μαρκαδόροι τεμάχια 20
• Πλαστελίνες τεμάχια 20
• Ψαλίδι παιδικό τεμάχια 20
• Χαρτόνι χειροτεχνίας κανσόν τεμάχια 70
• Χαρτί ρολό  τεμάχια 1
• Κόλλες τεμάχια 10
• Διάφανη κολλητική ταινία τεμάχια 2
• Μαρκαδόροι λευκού πίνακα τεμάχια 2
• Μαγνητικός σπόγγος τεμάχια 2
• Επιτραπέζιο παιχνίδι Πύργος ισορροπίας τεμάχιο 1



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6321813470128e28a8e3169d στις 14/09/22 10:26

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο      Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

• Σετ μωρό με καρότσι και αξεσουάρ τεμάχιο 1
• Σετ καλάθι προϊόντα διατροφής τεμάχιο 1
• Παιχνίδια μινιατούρες ζώα τεμάχιο 1
• Ξύλινο παζλ  με οχήματα τεμάχιο 1
• Ξύλινο πάζλ με νούμερα τεμάχιο 1
• Επιτραπέζιο Στο κεφάλι το έχω τεμάχιο 1
• Μπάλα ποδοσφαίρου τεμάχιο 1
• Μπάλα μπάσκετ τεμάχιο 1

Τεχνική περιγραφή/ τεχνικά στοιχεία

• Μαρκαδόροι πλενόμενοι  (washable) χονδροί σε κουτί με 12 διαφορετικά 
χρώματα τεμάχια: 20

• Πλαστελίνες μη τοξικές  σε βαζάκια των 28,3 gr τεμάχια: 20 (5 πράσινα, 5 
κίτρινα, 5 ροζ και 5 μπλε)

• Ψαλίδι παιδικό με στρογγυλή μύτη 13cm σε διάφορα χρώματα τεμάχια: 20
• Χαρτόνι χειροτεχνίας χρωματιστά (κανσόν ) διαστάσεων 50Χ70 τεμάχια: 70 

(20 κίτρινα, 15 πράσινα, 20 κόκκινα και 15 πορτοκαλί)
• Χαρτί ρολό κραφτ άσπρο 100gr διαστάσεων 1mX80cm τεμάχιο: 1
• Κόλλες στικ   μεσαίου μεγέθους 21 gr χωρίς διαλύτες τεμάχια: 10
• Διάφανη κολλητική ταινία 15 mm X66 m τεμάχια: 2
• Σετ 12 μαρκαδόρων λευκού πίνακα διαφόρων χρωμάτων dry erase markers 

με δυο άκρα γραφής τεμάχια:2
• Μαγνητικός σπόγγος για πίνακα μαρκαδόρου (μαύρος) τεμάχια: 2
• Πύργος Ισορροπίας ξύλινος με ζάρια, τεμάχια: 1 (Επιτραπέζιο παιχνίδι 

επιδεξιότητας αποτελούμενο από ξύλινα τουβλάκια σε διάφορα χρώματα)
• Σετ μωρό με καρότσι και αξεσουάρ φαγητού τεμάχια:1 (Το σετ περιλαμβάνει 

ένα πλαστικό μωρό με ένα καρότσι και πλαστικά αξεσουάρ φαγητού) 
• Σετ καλάθι προϊόντα διατροφής, τεμάχια: 1(το σετ περιλαμβάνει ένα 

πλαστικό καλάθι με πλαστικά και χάρτινα αξεσουάρ φαγητού)
• Παιχνίδια με μινιατούρες ζώα, τεμάχια: 1 (Σακούλα με  8 διάφορα πλαστικά 

ζώα της φάρμας)
• Ξύλινο παζλ οχήματα, τεμάχια: 1(Ξύλινο παζλ με λαβές και εννέα φιγούρες 

οχημάτων)
• Ξύλινο παζλ με νούμερα, τεμάχια:1 (Ξύλινο παζλ με λαβές και φιγούρες με 

νούμερα 10 αριθμούς)
• Επιτραπέζιο Στο κεφάλι το έχω, τεμάχια: 1(Αποτελείται από κάρτες οι οποίες 

απεικονίζουν ζώα, επαγγέλματα κ.λ.π που τοποθετούνται στο κεφάλι )
• Κλασική μπάλα ποδοσφαίρου διάσταση 21,5 cm τεμάχιο :1 
• Μπάλα μπάσκετ τεμάχιο 1 

προτείνουμε την έκδοση απόφασης απ’ ευθείας ανάθεσης της προμήθειας αυτής,   ποσό 
ύψους 300,00ευρώ με το ΦΠΑ (241,94 ευρώ χωρίς ΦΠΑ)
 
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV:  37000000-8 (Είδη χειροτεχνίας, Επιτραπέζια παιχνίδια, Παιδικά 
Παιχνίδια)
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    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 €
υπολογισμός 20% για τις έμμεσες δαπάνες  :    31.651,13 €
τα  έξοδα από έμμεσες δαπάνες έως 31-7-2022 είναι: 8.753,10 €    

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 52.614,51€ 
(29.716,47€+31.651,13€-8.753,10€)
              

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 300,00ευρώ με το ΦΠΑ.

-να λάβετε απόφαση για υποχρέωση ανάληψης δαπάνης,
-να προχωρήσετε στην ανάθεση της προμήθειας.
                           

H ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

                                           ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
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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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