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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
Θέμα: Προμήθεια εργαλείων. 
     Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια εργαλείων για τις καθημερινές 
εργασίες από το τεχνικό προσωπικό του Δήμου για φθορές στα οδοστρώματα που προκύπτουν, 
σύμφωνα με το Υπηρεσιακό Σημείωμα με αριθμ. πρωτ: 47106/27-10-2017. Η δέσμευση της πίστωσης 
έγινε με την αριθμ. 1191/16-11-2017 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 12:00, 
και θ ακολουθήσει το άνοιγμα προσφορών στο Δημοτικό Κατάστημα Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου, 2ος 
όροφος-γραφείο 210, Δ/νση Οικονομικών, Τμήμα προμηθειών. 

Τα εργαλεία θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 
1. ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ 

Ο συμπιεστής εδάφους θα είναι τύπου BCC6500 ή ανάλογου τύπου με παρόμοια τεχνικά 
χαρακτηριστικά τα οποία είναι τα παρακάτω: 

 Ισχύς: 6,5 hp 
 Πίεση: 10500 Ν 
 Διαστάσεις πλάκας: 50x36 cm 
 Βάθος: 20 cm 
 Βάρος: 64 kg 
 Πιστοποίηση: CE 

2. ΚΑΡΟΤΙΕΡΑ 
Η καροτιέρα θα είναι τύπου DBM080 ή ανάλογου τύπου με παρόμοια χαρακτηριστικά τα οποία 

είναι τα παρακάτω: 
 Ισχύς: 1300W 

 Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-2000στρ/λεπτό 
 Διαμαντοκορώνα: 82mm 
 Υποδοχή: Μ18Χ2.5 
 Κολάρο βιδώματος: 46 
 Βάρος: 5,0 Kg 
Η καροτιέρα θα συνοδεύεται από κορώνα Φ82x400 και από οδηγό και αντάπτορα. 
3. ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 
Ο γωνιακός τροχός θα είναι τύπου AG 125-A22 (βαλιτσάκι) ή ανάλογου τύπου με παρόμοια 

χαρακτηριστικά τα οποία είναι τα παρακάτω: 

 Ονομαστική τάση: 21.6 V 
 Διάμετρος δίσκου: 125 mm 
 Σπείρωμα άξονα: 14 mm 
 Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 9500 rpm 
 Βάρος: 2.7 kg 
 Μέγ. βάθος κοπής: 34 mm 
 Υλικό βάσης: Μέταλλο, Ορυκτό, Ανοξείδωτος χάλυβας 
 Σύμφωνα με το EN 60745 
Ο γωνιακός τροχός θα συνοδεύεται από: 

 μπαταρία τύπου B 22/5.2Ah Li-Ion (2 τεμάχια) ή ανάλογου τύπου,  χωρητικότητας μπαταρίας 
5.2 Ah, ενέργειας 112 Wh, τάσης 21.6 V  



 φορτιστή μπαταριών τύπου C 4/36-350 230V (1 τεμάχιο) ή ανάλογου τύπου 
 δίσκο κοπής AC-D 125 (5") SP (1 τεμάχιο) ή ανάλογου τύπου 
 δίσκο κοπής AC-D 125x0.8 SP (1 τεμάχιο) ή ανάλογου τύπου 
4. ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 
Το κρουστικό δράπανο θα είναι τύπου TE 4-A22 Li-Ion (βαλιτσάκι) ή ανάλογου τύπου με 

παρόμοια χαρακτηριστικά τα οποία είναι τα παρακάτω:  

 Βέλτιστη διάμετρος διάτρησης σε σκυρόδεμα: 5 - 12 mm 
 Ταχύτητα περιστροφής 1 χωρίς φορτίο: 1090 rpm 
 Πλήρης κρουστική συχνότητα: 5200 κρούσεις/λεπτό 
 Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 324 x 94 x 201 mm 
 Βάρος: 3.3 kg 
 Ταχύτητα κρουστικής διάτρησης: 1050 rpm 
 Ονομαστική τάση: 21.6 V 
 Υλικό βάσης: Σκυρόδεμα, Τοιχοποιία, Ξύλο, Χάλυβας 

 Εύρος διαμέτρου μύτης συστροφή χάλυβα - ελάχ.  3 mm 
 Εύρος διαμέτρου μύτης συστροφή χάλυβα - μέγ.  10 mm 
 Σύμφωνα με το EN 60745 

 
Το κρουστικό δράπανο θα συνοδεύεται από: 

 Μπαταρία τύπου B 22/5.2Ah Li-ion (2 τεμάχια) ή ανάλογου τύπου, χωρητικότητας μπαταρίας 
5.2 Ah, ενέργειας 112 Wh, τάσης 21.6 V  

 φορτιστή μπαταριών τύπου C 4/36-350 230V (1 τεμάχιο) ή ανάλογου τύπου 
 Τρυπάνι TE-CX 8/17 (1 τεμάχιο) ή ανάλογου τύπου 
 Τρυπάνι TE-CX 8/22 (1 τεμάχιο) ή ανάλογου τύπου 
 Τρυπάνι TE-CX 10/17 (1 τεμάχιο) ή ανάλογου τύπου 
 Τρυπάνι TE-CX 10/22 (1 τεμάχιο) ή ανάλογου τύπου 
 Τρυπάνι TE-CX 12/17 (1 τεμάχιο) ή ανάλογου τύπου 
 Τρυπάνι TE-CX 12/22 (1 τεμάχιο) ή ανάλογου τύπου 

 
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 3.000,00 € με το Φ.Π.Α. 
 
   Τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, για να χρησιμοποιηθούν με αποτελεσματικότητα από τις  
υπηρεσίες του Δήμου.       
     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 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).    
4. Είναι απολύτως σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας 

 
Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με Απόφαση Δημάρχου. 
Κατά την διαδικασία υπογραφής της Σύμβασης, ο/οι Ανάδοχος/οι πρέπει να προσκομίσουν 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: _______________________________________________  

 

     

Περιγραφή ΤΜΧ 
Συνολική τιμή χωρίς 

Φ.Π.Α. 

1.Συμπιεστής εδάφους 

1  

2.Καροτιέρα 

1  

3.Γωνιακός τροχός 

1  

4.Κρουστικό δράπανο 

1  

ΣΥΝΟΛΟ 
 

ΦΠΑ 24% 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
 

 

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

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

 
 
 

Υπογραφή-Σφραγίδα 
Προμηθευτή ή νόμιμου 

Εκπροσώπου της Εταιρείας 
 
 


