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ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Προς
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ: Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών για τις ανάγκες των υπηρεσιών Δήμου Δράμας.

Σας γνωρίζουμε ότι είναι απαραίτητη η προμήθεια δέκα (10) ενσύρματων 
τηλεφωνικών συσκευών γραφείου και μιας (1) ασύρματης, για τις ανάγκες των υπηρεσιών 
του Δήμου, σε αντικατάσταση, λόγω παλαιότητας και προβλημάτων που παρουσιάζουν κατά 
τη διάρκεια των τηλεφωνικών επικοινωνιών, αυτών που ήδη υπάρχουν, με τα παρακάτω 
τεχνικά στοιχεία:
1. Δέκα (10) ενσύρματες τηλεφωνικές συσκευές.
Τεχνική περιγραφή/ τεχνικά στοιχεία
• Χρώματος μαύρου
• Αναγνώριση κλήσεων
• Φωτιζόμενη οθόνη
• Μπαταρίες (εάν αυτές είναι απαραίτητες για τη λειτουργία της οθόνης)

2. Μια (1) ασύρματη τηλεφωνική συσκευή.
Τεχνική περιγραφή/ τεχνικά στοιχεία
• Χρώματος μαύρου
• Ακουστικό, βάση, μπαταρία και φορτιστή
• Πλήκτρο εύρεσης ακουστικού επάνω στη βάση.
• Επιλογή γλώσσας σε Ελληνικά
• Αναγνώριση κλήσεων
• Φωτιζόμενη οθόνη
• Ένδειξη ημερομηνίας και ώρας
• Χαμηλές εκπομπές ακτινοβολίας
• Εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών

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. 
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3536/2007, τις διατάξεις 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 400,00 € 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (322,58 € χωρίς το Φ.Π.Α.) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 
10.7135.32 «Προμήθεια Τηλεφωνικών Συσκευών», του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2023.
• Δέκα (10) ενσύρματες τηλεφωνικές συσκευές Χ 35,00 € (Με το ΦΠΑ 24%) = 350,00 €
• Μια (1) ασύρματη τηλεφωνική συσκευή Χ 50,00 € (Με το ΦΠΑ 24%) = 50,00 €

Παρακαλούμε προκειμένου να πραγματοποιηθεί η προμήθεια αυτή να μεριμνήσετε για την 
έγκριση της σχετικής δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης.

Κωδικός CPV 32552100-8 Τηλεφωνικές συσκευές

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Τμήματος Προμηθειών

Κασκαμτζής Ιωάννης
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