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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
Θέμα: Προμήθεια ηλιακού θερμοσίφωνα. 

 
     Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) ηλιακού 
θερμοσίφωνα για το Α.Π.Κ. «Δ. Κραχτίδης» γήπεδο ποδοσφαίρου, στο οποίο ο υπάρχον ηλιακός 
θερμοσίφωνας έχει τρυπήσει με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ζεστό νερό χρήσης καθώς επίσης και το 
νερό που στάζει να έχει δημιουργήσει προβλήματα υγρασίας στον εσωτερικό χώρο των αποδυτηρίων. 
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού είναι απαραίτητη η προμήθεια και εγκατάσταση ενός 
(1) ηλιακού θερμοσίφωνα με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
1. Μπόιλερ: 
Το εξωτερικό περίβλημα να είναι από ανοξείδωτο αντιμαγνητικό χάλυβα. Η δεξαμενή αποθήκευσης 
νερού θα είναι κατασκευασμένη από χάλυβα ψυχρής εξ έλασης, με εσωτερική διπλή επίστρωση 
σμάλτου (glass). Θα έχει ισχυρή θερμική μόνωση οικολογικής πολυουρεθάνης υψηλής πυκνότητας, με 
αντιδιαβρωτική προστασία και αντιπαγωτική προστασία και καθαρή ονομαστική χωρητικότητα 200 
λίτρων, θα φέρει ηλεκτρική αντίσταση ισχύος 4kw με ρυθμιζόμενο εμβαπτιζόμενο θερμοστάτη. 
2. Συλλέκτης: 
Το πλαίσιο του θα είναι από κατασκευασμένο προφίλ αλουμινίου. Επιλεκτικός απορροφητής, 
συγκολλημένος με laser, με ειδική επεξεργασία τιτανίου διαμορφωμένου σε κενό υψηλής 
απορροφητικότητας (95%), κρύσταλλο ασφαλείας 4mm, με οικολογική θερμική μόνωση υψηλής 
πυκνότητας, επιφάνειας 2Χ1,5τ.μ.. 
Στη τιμή περιλαμβάνεται η βάση του ηλιακού, τα απαιτούμενα υλικά για την ηλεκτρική και υδραυλική 
σύνδεση του θερμοσίφωνα, το απαιτούμενο αντιψυκτικό υγρό η μόνωση των σωληνώσεων και γενικά 
οιοδήποτε απαιτούμενο υλικό για πλήρη λειτουργία, σύμφωνα με το Υπηρεσιακό Σημείωμα με αριθμ. 
πρωτ: 47051/26-10-2017. Η δέσμευση της πίστωσης έγινε με την αριθμ. 1189/16-11-2017 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 11:30, και θ ακολουθήσει το άνοιγμα προσφορών στο 
Δημοτικό Κατάστημα Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου, 2ος όροφος-γραφείο 210, Δ/νση Οικονομικών, Τμήμα 
προμηθειών. 
 
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 1.000,00 € 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.  
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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. 

Ηλιακός θερμοσίφωνας μαζί με την 
τοποθέτηση (όπως παραπάνω) 

1  

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 
 
 


