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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Θέμα: Προμήθεια υλικών σήμανσης. 
 

     Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια εκατόν δέκα (110) οδικών κώνων, 
σαράντα (40) αυτόματων μεταλλικών κρίκων, τεσσάρων (4) ρολών πλαστικής αλυσίδας και δέκα (10) 
ταινιών σήμανσης για την εξυπηρέτηση των αυξημένων αναγκών της «Ονειρούπολης», σύμφωνα με 
το Υπηρεσιακό Σημείωμα με αριθμ. πρωτ: 51891/24-11-2017. Η δέσμευση της πίστωσης έγινε με την 
αριθμ. 1216/28-11-2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να 
καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές που δραστηριοποιούνται στην εμπορία – παραγωγή 
σχετικών αγαθών μέχρι την 05/12/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, και θ ακολουθήσει το 
άνοιγμα προσφορών στο Δημοτικό Κατάστημα Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου, 2ος όροφος-γραφείο 210, 
Δ/νση Οικονομικών, Τμήμα προμηθειών. 
 
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 1.700,00€ με το Φ.Π.Α. 
 
   Τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, για να χρησιμοποιηθούν με αποτελεσματικότητα από τις  
υπηρεσίες του Δήμου.       
      Ο χρόνος παράδοσης να είναι ο ταχύτερος δυνατός, λόγω του κατ’ επείγοντος του παραπάνω 
θέματος. 

 
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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Δήμος Δράμας                                                                            «Προμήθεια υλικών σήμανσης» 
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 
Τιμή τμχ 

χωρίς ΦΠΑ 

Συνολική 
τιμή χωρίς 

Φ.Π.Α. 

Σαράντα (40) οδικούς κώνους σήμανσης με ύψος 50 
cm Οι κώνοι να φέρουν ταινία αργυρόλευκου 
χρώματος, υψηλής αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙ, 
σταθερά κολλημένη. Να προσφέρουν υψηλή 
ορατότητα μέρα-νύχτα και υπό όλες τις καιρικές 
συνθήκες, να είναι ελαστικοί και να είναι 
εφοδιασμένοι με βαριά λαστιχένια βάση. -για τους 
κώνους των 50 cm, δε χρειάζεται να έχουν βαριά 
λαστιχένια βάση αλλά απαραίτητα να είναι ελαστικοί 
και ΟΧΙ κατασκευασμένοι από άκαμπτο υλικό. 

40 

  

είκοσι (20) οδικούς κώνους σήμανσης με ύψος 75cm 
Οι κώνοι να φέρουν ταινία αργυρόλευκου χρώματος, 
υψηλής αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙ, σταθερά 
κολλημένη. Να προσφέρουν υψηλή ορατότητα μέρα-
νύχτα και υπό όλες τις καιρικές συνθήκες, να είναι 
ελαστικοί και να είναι εφοδιασμένοι με βαριά 
λαστιχένια βάση. 

20 

  

είκοσι οδικούς (20) κώνους σήμανσης με ύψος 100 
cmΟι κώνοι να φέρουν ταινία αργυρόλευκου 
χρώματος, υψηλής αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙ, 
σταθερά κολλημένη. Να προσφέρουν υψηλή 
ορατότητα μέρα-νύχτα και υπό όλες τις καιρικές 
συνθήκες, να είναι ελαστικοί και να είναι 
εφοδιασμένοι με βαριά λαστιχένια βάση. 

20 

  

τριάντα (30) εύκαμπτα πλαστικά κολονάκια σήμανσης 
με ύψος 45cm Τα εύκαμπτα πλαστικά κολωνάκια 
σήμανσης να είναι ενισχυμένα και κατασκευασμένα 
από συνθετικό υλικό PU (Πολυουρεθάνη) το οποίο να 
τα κάνει ιδιαιτέρως ανθεκτικά σε πολλαπλά 
χτυπήματα οχημάτων με επαναφορά στην αρχική 
τους θέση. Να έχουν έντονο πορτοκαλί χρώμα έτσι 
ώστε να είναι ιδιαιτέρως ευδιάκριτα από μεγάλη 
απόσταση, ενώ οι ανακλαστικές ταινίες που φέρουν 
να τα κάνουν ορατά σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού 
και δυσμενών καιρικών συνθηκών. 
 

30 

  



Τέσσερις (4) πλαστικές αλυσίδες των 25 μέτρων. Το 
υλικό κατασκευής να είναι πλαστικό και να έχει 
τμήματα από κόκκινο και άσπρο χρώμα. Το έντονο 
κόκκινο χρώμα να γίνεται ορατό από μακριά, ενώ το 
υλικό κατασκευής της (πλαστικό) να μην είναι σε 
θέση να προκαλέσει ζημιές σε οχήματα ή πεζούς οι 
οποίοι επιχειρήσουν να την περάσουν. 
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Πενήντα (50) αυτόματους μεταλλικούς κρίκους 
(συνδέσμους αλυσίδας) γαλβανιζέ διαστάσεων 5Χ50 
mm. 

50 

  

Δέκα (10) ταινίες σήμανσης των 200 m. 10 
  

ΣΥΝΟΛΟ 
 

ΦΠΑ 24% 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
 

 

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

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

 
 

Η προσφορά είναι απολύτως σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας 
 
 

Υπογραφή-Σφραγίδα 
Προμηθευτή ή νόμιμου 

Εκπροσώπου της Εταιρείας 
 
 


