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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:    Ιωάννα Κωνσταντινίδου
Τηλέφωνο:     2521351124
Ηλ. Ταχυδρομείο : ikons@dimosdramas.gr

           
                                                                 Κοιν.:   Λογιστήριο          

  ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Προς

Το τμήμα Προμηθειών
Του Δήμου μας

Θέμα: «Προμήθεια Υπνόσακων για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής 
Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού/Τμήμα Κοινωνικής και Πολιτικών Ισότητας 
των Φύλων ».

Σας γνωρίζουμε ότι  είναι απαραίτητη η προμήθεια Υπνόσακων για τις ανάγκες  
της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού/Τμήμα Κοινωνικής 
και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, με σκοπό την προστασία αστέγων από 
διάφορα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Με τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία:

Τεχνική περιγραφή/τεχνικά χαρακτηριστικά Υπνόσακοι 

ΥΠΝΟΣΑΚΟΙ ΤΕΜΑΧΙΑ (20) ΕΙΚΟΣΙ:  

• Υπνόσακοι  με μαξιλάρι στο άνω μέρος, 
• Ανοίγει εντελώς για να γίνει πάπλωμα, 
• Με αριστερό και δεξί φερμουάρ διπλής όψεως ώστε να μπορούν να 

ενωθούν και να γίνει διπλός υπνόσακος 2 ατόμων, 
• Το εξωτερικό του να είναι από νάιλον με αντοχή στην υγρασία, 
• Το εσωτερικό του να είναι από 100% βαμβάκι, 
• Γέμιση 400gr, 
• Αντοχή σε θερμοκρασία -8/+10, 
• Εξωτερικός σάκος μεταφοράς 

Προτείνουμε την έκδοση απόφασης απ’ ευθείας ανάθεσης της προμήθειας αυτής 
συνολικής προ εκτιμώμενης δαπάνης για ποσό ύψους 1.000,00 ευρώ με το 
Φ.Π.Α. (806,45 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.). 
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CPV: 39522540-4 (υπνόσακοι).

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. 15.6699.04 
(προμήθεια υπνόσακων/κουβερτών) ποσού 1.000,00€ του προϋπολογισμού 
του Δήμου μας οικ. έτους 2022. 
    Παρακαλούμε προκειμένου να πραγματοποιηθεί η προμήθεια αυτή:
Συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.000,00 ευρώ με το ΦΠΑ.

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

                O Προϊστάμενος της Δ/νσης Κοινωνικής
                                                  Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού
                                    

                                                Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης
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