
  
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               

ΔΗΜΟΣ  ΔΡΑΜΑΣ                                                                                               Δράμα: 29/05/2018  
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                     Αρ. Πρωτ.: 15528 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Ταχ. Δ/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 αθλητικό υλικό με την 
διαδικασία απ ευθείας ανάθεσης. 
 
     Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια αθλητικού υλικού, σύμφωνα με το 
Υπηρεσιακό Σημείωμα με αριθμ. πρωτ: 13106/07-05-2018 ενώ η δέσμευση της πίστωσης έγινε με την 
αριθμ. 693/29-05-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.  
 
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 6.797,06€ με το Φ.Π.Α.     
     Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την προσφορά τους σφραγισμένη  έως και την Δευτέρα  
04/06/2018 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: Δήμο Δράμας, Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών, 2ος όροφος γρ.210 
Προσφορά για την προμήθεια……………………………..  
  Ο Δήμος 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 Δήλωση 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 Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς 
και όλα τα μέλη του Διοικητικού 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 Δημάρχου. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες επί της μελέτης - τεχνικές προδιαγραφές στη Διεύθυνση 
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού, τηλ:2521027415 και επί της διαδικασίας της 
προμήθειας στο γραφείο προμηθειών του Δήμου Δράμας, καθημερινά κος Μελιάδης Μιλτιάδης στο 
τηλ. 2521350630. 

Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΜΕΛΙΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 



 
 
 
 
 
 

Δήμος Δράμας                                                                               «Προμήθεια αθλητικού υλικού» 
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: _______________________________________________ 

 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΜΧ 
ΤΙΜΗ ΤΜΧ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

Συνολική τιμή  
χωρίς Φ.Π.Α. 

1.  Δίσκοι ρίψεων αγώνων στίβου 1kg. Με 
πιστοποίηση IAFF. 

1 45,50€  

2.  Δίσκοι ρίψεων αγώνων στίβου 1,50kg. Με 
πιστοποίηση IAFF. 

1 50,00€  

3.  Δίσκοι ρίψεων αγώνων στίβου 1,75kg. Με 
πιστοποίηση IAFF. 

1 52,00€  

4.  Δίσκοι ρίψεων αγώνων στίβου 2kg. Με 
πιστοποίηση IAFF. 

1 55,00€  

5.  Σφαίρα αγώνων στίβου 3kg, 100mm 
από ατσάλι. Με πιστοποίηση IAFF. 

2 60,00€  

6.  Σφαίρα αγώνων στίβου 4kg, 100mm 
από ατσάλι. Με πιστοποίηση IAFF. 

2 65,00€  

7.  Σφαίρα αγώνων στίβου 5kg, 110mm 
από ατσάλι. Με πιστοποίηση IAFF. 

2 69,00€  

8.  Σφαίρα αγώνων στίβου 6kg, 115mm 
από ατσάλι. Με πιστοποίηση IAFF. 

1 79,00€  

9.  Σφαίρα αγώνων στίβου 7,26kg, 120mm 
από ατσάλι. Με πιστοποίηση IAFF. 

1 91,00€  

10.  Σφαίρα αγώνων στίβου 3kg, 95mm 
από ατσάλι. Με πιστοποίηση IAFF. 

1 82,00€  

11.  Σφύρα αγώνων στίβου 4kg, 95mm 
από ατσάλι. Με πιστοποίηση IAFF. 

1 102,00€  

12.  Σφύρα αγώνων στίβου 5kg, 100mm 
από ατσάλι. Με πιστοποίηση IAFF. 

3 115,00€  

13.  Σφύρα αγώνων στίβου 6kg, 105mm 
από ατσάλι. Με πιστοποίηση IAFF. 

1 125,00€  

14.  Σφύρα αγώνων στίβου 7.26kg, 110 
Mm από ατσάλι. Με πιστοποίηση IAFF. 

1 135,00€  

15.  Ακόντιο αγώνων στίβου 500gr, αλουμινίου. 
Με πιστοποίηση IAFF. 

4 75,00€  

16.  Ακόντιο αγώνων στίβου 600gr, αλουμινίου. 
Με πιστοποίηση IAFF. 

4 108,00€  

17.  Ακόντιο αγώνων στίβου 700gr, αλουμινίου. 
Με πιστοποίηση IAFF. 

1 117,00€  

18.  Ακόντιο αγώνων στίβου 800gr, αλουμινίου. 
Με πιστοποίηση IAFF. 

1 125,00€  

19.  Μπαλάκια ρίψεων εκπαιδευτικά 200gr. 
 

4 6,50€  



20.  Βατήρας εκκίνησης αγώνων από αλουμίνιο, 
με επικλινή τα πέλματα ελαφρώς κοίλα, με 
επικάλυψη ταρτάν, ρυθμιζόμενα ως προς 
την κλίση (5 θέσεις) και προσαρμόζονται 
πάνω στο άκαμπτο πλαίσιο σε ρυθμιζόμενες 
θέσεις (15 θέσεις). Με πιστοποίηση IAFF. 
Χρήση για ταρτάν. 

6 215,00€  

21.  Πήχης για άλμα εις ύψους, αγώνων μήκους 
4m, κατασκευασμένος από fiberglass με 
πλαστικά άκρα, με πιστοποίησης IAAF. 

2 93,50€  

22.  Πήχης για άλμα επί κοντώ, αγώνων μήκους 
4.5m, κατασκευασμένος από fiberglass με 
πλαστικά άκρα,με πιστοποίησης IAAF. 

2 101,00€  

23.  Κοντάρι για άλμα επί κοντό αγώνων, 
Κατασκευασμένο από fiberglass, μήκους 
3,55m και βάρος 60kg. 

1 575,00€  

24.  Κοντάρι για άλμα επί κοντό αγώνων, 
Κατασκευασμένο από fiberglass, μήκους 
3,75m και βάρος 70kg. 

1 585,00€  

25.  Ιατρικές μπάλες 1kg 1 25,00€  

26.  Ιατρικές μπάλες 2kg 1 30,00€  

27.  Ιατρικές μπάλες 3kg 1 38,00€  

ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 
 

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

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

Υπογραφή-Σφραγίδα 
Προμηθευτή ή νόμιμου 

Εκπροσώπου της Εταιρείας 


