
  
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Δράμα: 17/11/2017  
ΔΗΜΟΣ  ΔΡΑΜΑΣ                                                               Αρ. Πρωτ.: 50629       
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                          
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                              
Ταχ. Κώδικας: 66133                                                        Προς: - ΕlNiko Furniture ABEE   
Πληροφορίες: Μελιάδης Μιλτιάδης                                              -Κάθε οικονομικό φορέα 
Τηλέφωνο: 2521350630                                                  
Φαξ:2521350748            
Ηλ. Ταχ/μείο: mmeli@dimosdramas.gr                                      
                                                                 
                           

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Θέμα: Προμήθεια αμορτισέρ και αλλαγή ταπετσαρίας για καθίσματα εργασίας. 
 

     Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια οκτώ  (8) αμορτισέρ για καθίσματα 
εργασίας γραφείου και αλλαγή ταπετσαρίας σε ένα  (1) κάθισμα γραφείου, για αντικατάσταση 
κατεστραμμένων (τρία  (3) τεμ. αμορτισέρ  καθώς και αλλαγή ταπετσαρίας για ένα (1) κάθισμα 
εργασίας γραφείου για την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών & πέντε (5) αμορτισέρ για την  Διεύθυνση 
Διοικητικών Υπηρεσιών), σύμφωνα με το Υπηρεσιακό Σημείωμα με αριθμ. πρωτ: 47375/30-10-2017. Η 
δέσμευση της πίστωσης έγινε με την αριθμ. 1192/16-11-2017 απόφαση  ανάληψης υποχρέωσης, και 
καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές που δραστηριοποιούνται 
στην εμπορία – παραγωγή σχετικών αγαθών μέχρι την 27/11/2017, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 
10:00, και θ ακολουθήσει το άνοιγμα προσφορών στο Δημοτικό Κατάστημα Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου, 
2ος όροφος-γραφείο 210, Δ/νση Οικονομικών, Τμήμα προμηθειών. 
 
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 250,00 € με το Φ.Π.Α. 
 
   Τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, για να χρησιμοποιηθούν με αποτελεσματικότητα από τις  
υπηρεσίες του Δήμου.       
 
Η ανάθεση 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Δήμος Δράμας                                                                           «Προμήθεια αμορτισέρ κ.λ.π.» 
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών                                        Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή             
Τμήμα Προμηθειών                                                                          
    

 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Του   ________________________________________________ 

Έδρα ________________________________________________ 

Οδός _____________________________ Αριθμός ____________ 

Τ.Κ._________Α.Φ.Μ._________________ΔΟΥ_______________ 

Τηλέφωνο ______________________Φαξ:__________________ 

E-mail: _______________________________________________  

 

     

Περιγραφή ΤΜΧ 
Συνολική τιμή χωρίς 

Φ.Π.Α. 

Αμορτισέρ  
5  

Ταπετσαρία (αλλαγή) 
1  

ΣΥΝΟΛΟ 
 

ΦΠΑ 24% 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
 

 

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

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

 
Είναι απολύτως σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας 

 
 

Υπογραφή-Σφραγίδα 
Προμηθευτή ή νόμιμου 

Εκπροσώπου της Εταιρείας 
 
 


