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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Θέμα: Πρόσκληση για προμήθεια πάγκων αποδυτηρίων. 
 
     Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην παρακάτω προμήθεια πάγκων αποδυτηρίων, για 
το νέο προπονητήριο «θόλος»: 
α) πάγκος αποδυτηρίων μονής πλευράς διαστάσεων 120Χ37Χ170h, τεμάχια (6) έξι  
β) πάγκος αποδυτηρίων μονής πλευράς διαστάσεων 140Χ37Χ170h, τεμάχια (6) έξι 
με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ 
Αποτελείται από την ορθογώνια έδρα και την πλάτη, όλα από σιδηροσωλήνα διατομής 30x30mm, 
πάχους τουλάχιστον 1,5mm. 
Στις βάσεις των ποδιών τοποθετούνται πλαστικά πέλματα, ώστε να μετακινείται αθόρυβα ο πάγκος 
στο δάπεδο. 
Η στερέωση της πλάτης με την έδρα πραγματοποιείται με τέσσερις (4) ενισχυμένους μεταλλικούς 
κοχλίες. 
Η στιβαρότητα της πλάτης επιτυγχάνεται με δύο τραβέρσες που ενώνουν τα πλαϊνά μεταξύ τους. 
Η μία τραβέρσα διατομής (30x30)x1,5mm τοποθετείται σε ύψος περίπου 70cm από το δάπεδο. Η 
άλλη τραβέρσα διατομής (60x20)x1,5mm τοποθετείται σε ύψος 140cm από το δάπεδο και αποτελεί 
βάση στήριξης για κρεμάστρες. Οι κρεμάστρες είναι πέντε (5), μεταλλικές χρωμίου, σε κανονικές 
μεταξύ τους αποστάσεις για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών.  
Στην κορυφή της πλάτης δημιουργείται ξύλινο ράφι για την αποθήκευση αντικειμένων των αθλητών 
(φόρμες, σακίδια, κλπ). 
Όλες οι συνδέσεις και κολλήσεις των μεταλλικών στοιχείων είναι ομοιόμορφες, λειασμένες με τροχό 
έντεχνα και κατά το δυνατόν αφανείς. 
Η βαφή του σκελετού γίνεται ηλεκτροστατικά με πούδρα epoxy - polyester, αφού περάσει πρώτα τα 
στάδια καθαρισμού-απολάδωσης-φωσφάτωσης και ολοκληρώνεται σε κλίβανο με θερμοκρασία 200ο C 
Η βαφή παρέχει : 

προστασία κατά της οξείδωσης του μετάλλου. 
καλυπτικότητα. 
ομοιομορφία σε όλη την βαμμένη επιφάνεια, χωρίς ελαττώματα σταγόνων ή κοκκίων. 
ελαστικότητα και επιφανειακή σκληρότητα. 

ΕΔΡΑ 
Κατασκευάζεται από τρείς (3) ξύλινους πήχεις φουρνιστής άροζης οξιάς διατομής 95x30mm οι οποίοι 
τοποθετούνται σε απόσταση μεταξύ τους 10mm και στερεώνονται στην επάνω επιφάνεια του 
μεταλλικού σκελετού με λαμαρινόβιδες μήκους τουλάχιστον 50χιλιοστών 
ΡΑΦΙ ΟΡΟΦΗΣ 
Κατασκευάζεται από δύο (2) ξύλινους πήχεις οξιάς, ιδίων διαστάσεων και ανάλογης ποιότητας με 
αυτούς της έδρας 
Όλες οι επιφάνειες των ξύλινων μερών βάφονται με πιστόλι βαφής 

Με δύο στρώσεις Σίλερ δύο συστατικών με αντίστοιχα γυαλοχαρταρίσματα μετά από κάθε στρώση 
Με δύο στρώματα βερνίκι φινιρίσματος δύο συστατικών και με αντίστοιχα γυαλοχαρταρίσματα πριν 

από κάθε στρώση. 
Οι παραπάνω βαφές γίνονται μετά από επιμελή λείανση των επιφανειών και ακμών επίσης η 
επικάλυψη των επιφανειών με τα υλικά βαφής  των ξύλινων μερών βάφονται με πιστόλι βαφής 



Με δύο στρώσεις Σίλερ δύο συστατικών με αντίστοιχα γυαλοχαρταρίσματα μετά από κάθε στρώση 
Με δύο στρώματα βερνίκι φινιρίσματος δύο συστατικών και με αντίστοιχα γυαλοχαρταρίσματα πριν 

από κάθε στρώση. 
εξασφαλίζει μακροχρόνια προστασία του ξύλου που προορίζεται για εσωτερική χρήση. 
Όλα τα χρησιμοποιούμενα βερνίκια είναι μη τοξικά, σύμφωνα με το αριθμ. 34662/10-08-2017 
υπηρεσιακό σημείωμα. 
  Η δέσμευση πίστωσης έγινε με την 1002/24-08-17 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και καλεί τους 
ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές που δραστηριοποιούνται στην 
εμπορία – παραγωγή σχετικών αγαθών μέχρι την 04/09/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30, 
και θα ακολουθήσει το άνοιγμα προσφορών στο Δημοτικό Κατάστημα Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου, 2ος 
όροφος-γραφείο 210, Δ/νση Οικονομικών, Τμήμα προμηθειών. 
 
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 3.000,00€ με το Φ.Π.Α. (2.419,35€ χωρίς Φ.Π.Α.) 
 
      Τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, για να χρησιμοποιηθούν με αποτελεσματικότητα από 
τις  υπηρεσίες του Δήμου. 
   Ο Δήμος δεν υποχρεούται να προβεί στην εξάντληση του ποσού του προϋπολογισμού ή όλης της 
ποσότητας, ενώ η προμήθεια θα είναι τμηματική.  
 
    Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να μας δηλώσουν σε Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα μας 
προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά, εφόσον η κατακύρωση θα γίνει στον Ανάδοχο που θα 
προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, επί 
ποινή αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 
του Ν. 4412/2016: 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά φυσικά πρόσωπα και ιδίως: α) στις 
περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

2. Φορολογική ενημερότητα 
3. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 περ.2 του Ν. 4412/2016) και  
4. Είναι απολύτως σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας 

 
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με Απόφαση Δημάρχου. 
Κατά την διαδικασία υπογραφής της Σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης που θα ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή.  
Πληροφορίες και διευκρινίσεις θα δίνονται στο τηλ. 2521350630  στο γραφείο προμηθειών του Δήμου 
Δράμας, καθημερινά κος Μελιάδης Μιλτιάδης.  
 

Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΜΕΛΙΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Του   ________________________________________________ 

Έδρα ________________________________________________ 

Οδός _____________________________ Αριθμός ____________ 

Τ.Κ._________Α.Φ.Μ._________________ΔΟΥ_______________ 

Τηλέφωνο ______________________Φαξ:__________________ 

E-mail: _______________________________________________ 

 

 

ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΤΜΧ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

πάγκος αποδυτηρίων μονής πλευράς 
διαστάσεων 120Χ37Χ170h 

 (όπως παραπάνω) 

6   

πάγκος αποδυτηρίων μονής πλευράς 
διαστάσεων 140Χ37Χ170h 

(όπως παραπάνω) 

6   

ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 
 
              Ολογράφως χωρίς Φ.Π.Α……………………….………………………………………………………… 

              ..…………………………………………………..………………………………………………………………   

   

 

Υπογραφή-Σφραγίδα 
Προμηθευτή ή νόμιμου 

Εκπροσώπου της Εταιρείας 


