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ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                              
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Πληροφορίες: Μελιάδης Μιλτιάδης                                                        -Κάθε οικονομικό φορέα 
Τηλέφωνο: 2521350630                                                  

Φαξ:2521350748            

Ηλ. Ταχ/μείο: mmeli@dimosdramas.gr                                   
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
Θέμα: Προμήθεια δεξαμενής πετρελαίου''. 

     Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια μιας δεξαμενής πετρελαίου με τα παρακάτω 
χαρακτηριστικά, προκειμένου να λειτουργήσει το σύστημα θέρμανσης), στο προπονητήριο θόλος (μπαλόνι): 

α) μιας  δεξαμενής πετρελαίου με τα παρακάτω χαρακτηριστικά, προκειμένου να λειτουργήσει το σύστημα 

θέρμανσης,  
1. δεξαμενή πετρελαίου διαστάσεων 2,00mΧ1,00mΧ1,00m, κατασκευασμένη από χαλύβδινη λαμαρίνα 

πάχους 3mm τοποθετημένη πάνω σε βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα διαστάσεων 
2,50mX2,00mΧ0,15m 

2. στο πάνω μέρος της δεξαμενής, πρέπει να υπάρχει ανθρωποθυρίδα 50Χ50cm, για να είναι δυνατή η 

επιθεώρηση και ο καθαρισμός της δεξαμενής όποτε αυτό χρειαστεί, με σύρτη ασφαλείας (λουκέτο)  
3. η δεξαμενή θα είναι υπερυψωμένη με ποδαρικά 10cm θα είναι ασταρωμένη  και βαμμένη με μαύρο 

χρώμα 
4. θα διαθέτει σωλήνα τροφοδοσίας καυσίμου ο οποίος θα ξεκινάει λίγο ψηλότερα από τον πυθμένα της 

δεξαμενής για να μην μεταφέρονται τα κατάλοιπα στον πυθμένα της δεξαμενής προς τον καυστήρα, 
αμέσως μετά την έξοδο από την δεξαμενή θα υπάρχει βάνα ολικής ροής 1/2''  

5. θα διαθέτει έλεγχο στάθμης πετρελαίου για να βλέπουμε την στάθμη του πετρελαίου μέσα στην 

δεξαμενή, αποτελούμενο από τουμπόραμα λευκό 1/2'' που θα ξεκινάει από την βάση της δεξαμενής 
μέχρι την κάλυψη αυτής, προκειμένου δε σε περίπτωση καταστροφής να μην έχουμε διαρροή 

πετρελαίου θα πρέπει να υπάρχει μια βάνα 1/2'' στη βάση του δείκτη 
6. στον πυθμένα της δεξαμενής θα υπάρχει βάνα εκκένωσης – καθαρισμού  με ελάχιστη διάμετρο 1 1/4'' 

με τάπα  

7. θα υπάρχει σωλήνας εξαερισμού διαμέτρου 1 1/2'' για την απομάκρυνση των ατμών του πετρελαίου 
στον εξωτερικό χώρο κατά την διάρκεια της πλήρωσης, να αερίζεται η δεξαμενή για την καλύτερη 

τροφοδοσία του καυστήρα                                                                          
 β) ενός στεγάστρου για την δεξαμενή πετρελαίου 

 ύψους 2,20m αποτελούμενο από κοιλοδοκούς 4cmΧ4cm 

 στο επάνω μέρος θα υπάρχει στέγαστρο δύριχτο αποτελούμενο από τραπεζοειδής λαμαρίνα τύπου 
(αλουζίν) διαστάσεων 2,50mΧ1,70m  

 θα είναι βαμμένο με αστάρι σε δύο στρώσεις κατά της σκουριάς.    
σύμφωνα με το Υπηρεσιακό Σημείωμα με αριθμ. πρωτ: 52145/27-11-2017. Η δέσμευση της πίστωσης έγινε με 
την αριθμ. 1275/14-12-2017 απόφαση  ανάληψης υποχρέωσης, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν 

τις σχετικές κλειστές προσφορές που δραστηριοποιούνται στην εμπορία – παραγωγή σχετικών αγαθών μέχρι την 
20/12/2017, ημέρα Τετάρτη 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: 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. 

Δεξαμενή Πετρελαίου (όπως παραπάνω) 1  

Στέγαστρο για την δεξαμενή (όπως παραπάνω) 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 
 
 


