
  
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               
∆ΗΜΟΣ  ∆ΡΑΜΑΣ                                                                    ∆ράµα: 18/04/2018         
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                          Αρ. Πρωτ.: 11226 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Ταχ. ∆/νση : Βερµίου 2 & 1ης Ιουλίου                                                                         
Ταχ. Κώδικας: 66133                                                                             
Πληροφορίες: Μιλτιάδης Μελιάδης                                              Προς: - Κάθε οικονοµικό φορέα 
Τηλέφωνο: 2521350630                                                                                    
Φαξ:2521350748                                                                                 
Ηλ. Ταχ/µείο: mmeli@dimosdramas.gr                   
 
                       

 
   Θέµα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για προµήθεια ηλεκτρικού 
ψυγείου µε την διαδικασία απ ευθείας ανάθεσης. 
 
     Ο ∆ήµος ∆ράµας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην παρακάτω προµήθεια ηλεκτρικού ψυγείου, 
σύµφωνα µε το Υπηρεσιακό Σηµείωµα µε αριθµ. πρωτ: 8196/16-03-2018 ενώ η δέσµευση της 
πίστωσης έγινε µε την αριθµ. 555/10-04-18 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.  
 
Ενδεικτικός Προϋπολογισµός: 350,00€ µε το Φ.Π.Α.     
 
 
Ηλεκτρικό ψυγείο για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του ∆ήµου (Α.Π.Κ. ¨Κ. Κραχτίδης¨) 
 
∆ιαστάσεων περίπου 1,20 – 1,40χ0,55χ0,60µ. 
∆ύο (2) πόρτες (άνω κατάψυξη) 
Χωρητικότητα άνω των 200 λίτρων 
Ενεργειακής κατανάλωσης τουλάχιστον Α 
Εγγύηση τουλάχιστον 3 ετών 
 
     Οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν την προσφορά τους σφραγισµένη  έως και την Τρίτη 
24/04/2018 και ώρα 09:30 πµ, στο Τµήµα Προµηθειών 2ος όροφος γρ.210. Προσφορές που θα 
λαµβάνονται µετά την ανωτέρω προθεσµία θα θεωρούνται εκπρόθεσµες και δεν θα λαµβάνονται υπ’ 
όψιν. Επί του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται: 
Στοιχεία αποστολέα: Επωνυµία & λοιπά στοιχεία 
Προς: ∆ήµο ∆ράµας, ∆/νση Οικονοµικών υπηρεσιών, Τµήµα Προµηθειών, 2ος όροφος γρ.210 
Προσφορά για την προµήθεια……………………………..  
 
  Ο ∆ήµος δεν υποχρεούται να προβεί στην εξάντληση του ποσού του προϋπολογισµού  
 
Η κατακύρωση της προµήθειας θα γίνει µε Απόφαση ∆ηµάρχου. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο ∆ήµο καθηµερινά 
κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες επί της µελέτης - τεχνικές προδιαγραφές στη ∆/νση Κοινωνικής 
Προστασίας Παιδείας & Πολιτισµού κος Ι. Λαζαρίδης στο τηλ:2521027415 και επί της διαδικασίας της 
προµήθειας στο γραφείο προµηθειών του ∆ήµου ∆ράµας, κος Μελιάδης Μιλτιάδης στο τηλ. 
2521350630. 
  
 
 

Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΜΕΛΙΑ∆ΗΣ ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ 

 
 
 



 
 
 
 

∆ήµος ∆ράµας                                                                    «Προµήθεια ηλεκτρικού ψυγείου» 
∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών                                        Κριτήριο κατακύρωσης: χαµηλότερη τιµή 
Τµήµα Προµηθειών                                                                                   

 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Του   ________________________________________________ 
Έδρα ________________________________________________ 
Οδός _____________________________ Αριθµός ____________ 
Τ.Κ._________Α.Φ.Μ._________________∆ΟΥ_______________ 

Τηλέφωνο ______________________Φαξ:__________________ 

E-mail: _______________________________________________ 

 

 

 

Περιγραφή Τεµάχια Τιµή χωρίς Φ.Π.Α. 

Ηλεκτρικό ψυγείο (όπως 
παραπάνω) 

Ένα (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 


