
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Δράμα 07/09/2017 

      ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ       Αρ.Πρωτ.:39346 

      ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Τμήμα Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Πολιτισμού 

Ταχ.δ/νση:       Πλατεία Ελευθερίας 

Ταχ. Κώδικας : 66133 Δράμα     

Πληροφορίες:    Ιωάννης Λαζαρίδης    Προς:  1) ΕΥΔΟΚΙΑΔΗ ΕΥΘΥΜΙΟ 

Τηλέφωνο:        2521027415                                                                   ΜΑΥΡΟΒΑΤΟ ΔΡΑΜΑΣ 

Ηλεκ. Ταχυδρ.:  ilaza@dimosdramas.gr          66100 ΔΡΑΜΑ  

         3) ΚΑΘΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Θέμα: ''Εργασίες επισκευής γεώτρησης του δημοτικού γηπέδου Ξηροποτάμου'' 
 

      Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών για εργασίες  επισκευής 

γεώτρησης του δημοτικού γηπέδου Ξηροποτάμου, ποιο συγκεκριμένα θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω 
εργασίες επισκευής της γεώτρησης: 
α) εξαγωγή της οροφής από τον οικίσκο μέσα στο οποίο υπάρχει η γεώτρηση και η επανατοποθέτηση της μετά το 
πέρας των εργασιών 
β) εξαγωγή του υποβρυχίου, το οποίο βρίσκεται σε βάθος 150 μέτρων και είναι φρακαρισμένο λόγω άμμου και χαλικιού 

γ) καθαρισμός της γεώτρησης 

δ) έλεγχος με κάμερα μέσα στην γεώτρηση για τυχόν εσωτερικά προβλήματα για την 

επαναλειτουργία της γεώτρησης 
σύμφωνα με την 214/05-09-17 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 
Καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές μέχρι και την 12-09-2017 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 12:00, στο Δημαρχείο της πλατείας Ελευθερίας, 2ο όροφος, στα γραφεία της Δ/νσης 

Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού. 
 
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 4.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
 
Ο Δήμος δεν υποχρεούται να προβεί στην εξάντληση του ποσού του προϋπολογισμού της 

εργασίας αν αυτή δεν ολοκληρωθεί. 
      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 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) 
Η κατακύρωση της υπηρεσίας 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. 2521027415 στη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, 

Παιδείας και Πολιτισμού καθημερινά κ. Λαζαρίδη Ιωάννη. 
 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 

 
ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   «Εργασίες επισκευής γεώτρησης του     

       ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                          δημοτικού γηπέδου Ξηροποτάμου»                                     

      ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ         

 Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,          

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Τμήμα Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Πολιτισμού 

 

 
 

                                                                              

                                 
 

                         Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή                         
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Του   ________________________________________________ 

Έδρα ________________________________________________ 

Οδός _____________________________ Αριθμός ____________ 

Τ.Κ._________Α.Φ.Μ._________________ΔΟΥ_______________ 

Τηλέφωνο ______________________Φαξ:__________________ 

E-mail: _______________________________________________ 

 

Αφορά εργασίες επισκευής της γεώτρησης του δημοτικού ποδοσφαιρικού γηπέδου Ξηροποτάμου: 
α) εξαγωγή της οροφής από τον οικίσκο μέσα στο οποίο υπάρχει η γεώτρηση και η επανατοποθέτηση της μετά το 

πέρας των εργασιών 
β) εξαγωγή του υποβρυχίου, το οποίο βρίσκεται σε βάθος 150 μέτρων και είναι φρακαρισμένο λόγω άμμου και χαλικιού 

γ) καθαρισμός της γεώτρησης 
δ) έλεγχος με κάμερα μέσα στην γεώτρηση για τυχόν εσωτερικά προβλήματα για την επαναλειτουργία της γεώτρησης 

 

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

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

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Υπογραφή-Σφραγίδα 

Προμηθευτή ή νόμιμου 
Εκπροσώπου της Εταιρείας 

 

 
 


