
  
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               
∆ΗΜΟΣ  ∆ΡΑΜΑΣ                                                                                               ∆ράµα: 10/05/2018  
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                     Αρ. Πρωτ.: 13508 
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 ανταλλακτικών 
φωτεινών σηµατοδοτών µε την διαδικασία απ ευθείας ανάθεσης. 
 
     Ο ∆ήµος ∆ράµας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προµήθεια ανταλλακτικών φωτεινών 
σηµατοδοτών, σύµφωνα µε το Υπηρεσιακό Σηµείωµα µε αριθµ. πρωτ: 11001/17-04-18 ενώ η 
δέσµευση της πίστωσης έγινε µε την αριθµ. 633/09-05-18 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.  
 
Ενδεικτικός Προϋπολογισµός: 4.700,00€ µε το Φ.Π.Α.     
     Οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν την προσφορά τους σφραγισµένη  έως και την Τετάρτη 
16/05/2018 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 ή όλης της 
ποσότητας, ενώ η προµήθεια θα είναι ολική η τµηµατική ανάλογα µε της ανάγκες της υπηρεσίας.  
Εντός του φακέλου οι συµµετέχοντες θα πρέπει να µας δηλώσουν σε Υπεύθυνη ∆ήλωση του 
Ν.1599/1986, 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 ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς 
και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

2. Φορολογική ενηµερότητα. 
3. Ασφαλιστική ενηµερότητα για ασφαλιζόµενο προσωπικό (άρθρο 80 περ.2 του Ν. 4412/2016).    
4. Βεβαίωση ΕΦΚΑ για προµηθευτή, διαχειριστή κ.λ.π. 
5. Εάν ο οικονοµικός φορέας είναι εταιρεία και το πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί εκπροσώπησης. 

Επίσης να δηλωθούν σε Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986: 
6. Όλοι οι οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές. 
7. Έλαβαν πλήρη γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών της αρµόδιας υπηρεσίας και τους 

αποδέχονται ανεπιφύλακτα.  
8. Εάν ο οικονοµικός φορές τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή η από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ‘η 
εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, 
προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. 

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 ∆ιεύθυνση Τεχνικών 
υπηρεσιών τηλ:2521351658 και επί της διαδικασίας της προµήθειας στο γραφείο προµηθειών του 
∆ήµου ∆ράµας, καθηµερινά κος Μελιάδης Μιλτιάδης στο τηλ. 2521350630. 

Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΜΕΛΙΑ∆ΗΣ ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ 



 
 
 

∆ήµος ∆ράµας                                                «Προµήθεια ανταλλακτικών φωτεινών σηµατοδοτών» 
∆/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: _______________________________________________ 

 

 
Α/Α 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
ΤΙΜΗ ΤΜΧ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

Συνολική τιµή  
χωρίς Φ.Π.Α. 

1 Φωτεινός σηµατοδότης οχηµάτων 
Φ200 (κο/κι/πρ) πλήρης µε 
αντικραδασµικές λάµπες πυρακτώσεως 

ΤΕΜΑΧΙΑ 10 
  

2 Φωτεινός σηµατοδότης πεζών Φ200 
(κο/πρ) πλήρης µε αντικραδασµικές 
λάµπες πυρακτώσεως 

ΤΕΜΑΧΙΑ 10 
  

3 Μπουτόν κλήσης πεζού σετ µε 
ενηµερωτική πινακίδα πεζού 

ΤΕΜΑΧΙΑ 8 
  

4 Στήριγµα µε πέλµα τύπου BAND-IT για 
χαµηλό σηµατοδότη 

ΤΕΜΑΧΙΑ 30 
  

 
5 

Πόρτα φωτεινού σηµατοδότη µε δίσκο 
PC200 πράσινο Φ.Σ. µε λαµπτήρα 
πυρακτώσεως (πλαστικό) 

ΤΕΜΑΧΙΑ 10 
  

 
6 

Πόρτα φωτεινού σηµατοδότη µε δίσκο 
PC200 κόκκινο Φ.Σ. µε λαµπτήρα 
πυρακτώσεως (πλαστικό) 

ΤΕΜΑΧΙΑ 10 
  

ΣΥΝΟΛΟ 

 

ΦΠΑ 24% 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

 

 
      O τόπος παράδοσης των παραπάνω υλικών ορίζεται η Υπηρεσία Ηλεκτροφωτισµού του ∆ήµου 
∆ράµας. 
 

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

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

Υπογραφή-Σφραγίδα 
Προµηθευτή ή νόµιµου 

Εκπροσώπου της Εταιρείας 


