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          Δράμα 8/11/2022 
             Αριθμ. πρωτ: 5464  
 
 
 
Προς: 1) Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστη 
   ρίου του Δήμου μας.  
           2)Τμήμα Προμηθειών του Δήμου μας 
 
Κοιν: Γενική Γραμματέα 

                  
 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 
Θέμα:  Προμήθεια καθισμάτων γραφείου για τις ανάγκες λειτουργίας της αίθουσας Δημοτικού 

Συμβουλίου και των υπηρεσιών του Δήμου Δράμας. 
 
Σχετ:   α) Η υπ’ αριθμ. 404/2022 (ΑΔΑ: 9ΥΝΓΩ9Μ-9ΩΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Δράμας με θέμα: “Εξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια καθισμάτων”. 
 
 
Κατόπιν της (α) ως άνω σχετικής, σας γνωρίζουμε ότι για την κάλυψη των αναγκών λει-

τουργίας της αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και των υπηρεσιών του Δήμου μας , είναι 
απαραίτητη η αντικατάσταση των υφιστάμενων καθισμάτων γραφείου τα οποία έχουν φθαρεί λό-
γω της παλαιότητάς τους.  

 
Για το λόγο αυτό απαιτείται η προμήθεια δέκα (10) καθισμάτων γραφείου για χρήση εκ 

μέρους των προέδρων των Κοινοτήτων κατά τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμ-
βουλίου με τα εξής χαρακτηριστικά:   

 

• Δυνατότητα ρύθμισης ύψους του καθίσματος με έμβολο αερίου. 

• Πλάτη με μηχανισμό ρύθμισης οσφυϊκής υποστήριξης 

• Μηχανισμό ανάκλισης της έδρας κατασκευασμένο από αλουμίνιο και χάλυβα. 

• Μπράτσα πολυουρεθάνης με μηχανισμό ρύθμισης σε ύψος και πλάτος 

• Επένδυση από γκάμα δερματίνης PVC 1,5mm με δυνατότητα επιλογής χρώματος 

• Βάση χρωμίου πέντε ακτίνων. 

• 65mm μεγάλου μεγέθους νάυλον ροδάκια κατάλληλα για κάθε επιφάνεια. 
 

και δύο (2) καθισμάτων γραφείου για υπηρεσίες του Δήμου μας με τα εξής χαρακτηριστικά: 
 

• Δυνατότητα ρύθμισης ύψους του καθίσματος με μηχανισμό αμορτισέρ και μηχα-
νισμό relax πλάτης. 

• Μπράτσα και σκελετός μεταλλικά χρώμιο 

• Ταπετσαρία PU μαύρη σε κάθισμα και μπράτσα. Η ταπετσαρία από τα μπράτσα να 
είναι αφαιρούμενη με φερμουάρ. 

• Βάση χρωμίου πέντε ακτίνων . 
 

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 
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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 1.790,00 € συμπεριλαμβανο-
μένου του Φ.Π.Α. (1.443,55 € χωρίς το Φ.Π.Α.) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.7133  του προϋπολογι-
σμού οικ. έτους 2022 όπου και υφίσταται σχετική πίστωση. 
 

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 39130000  Έπιπλα γραφείων 

 
                            

 Η αναπλ. Προϊσταμένη  
της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών 

           
                    Βασιλική Καρβουνίδου 




