
  
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               

ΔΗΜΟΣ  ΔΡΑΜΑΣ                                                                                               Δράμα 13/06/2018  
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                     Αρ. Πρωτ.: 17412 

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 προμήθεια μηχανικού 
εξοπλισμού, κοινωφελούς εργασίας β’ φάση, με την διαδικασία απ ευθείας ανάθεσης. 
 
     Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια μηχανικού εξοπλισμού, σύμφωνα με 
το Υπηρεσιακό Σημείωμα με αριθμ. πρωτ: 16283/05-06-2018 ενώ η δέσμευση της πίστωσης έγινε με 
την αριθμ. 754/12-06-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.  
 
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 9.850,00€ με το Φ.Π.Α.     
 
Είδη, ποσότητες και τεχνικά χαρακτηριστικά:  
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΗ 
ΜΗΧΑΝΗ 

(ΜΙΣΙΝΕΖΑ) 

5 τεμάχια 

Η χορτοκοπτική μηχανή θα είναι με βενζινοκινητήρα ισχύος 

τουλάχιστον 1,8 ΗΡ, στιβαρό άξονα μετάδοσης με αντιδονητικό 
σύστημα, μηχανισμό τοποθέτησης μεσινέζας και δίσκου και λαβή 

τύπου ποδηλάτου. Το βάρος της δεν θα ξεπερνά τα 6,3 κιλά και θα 
είναι Ευρωπαϊκής προέλευσης και κατασκευής. 

2 
ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ 
ΜΗΧΑΝΗ 

4 τεμάχια 

Η χλοοκοπτική μηχανή θα είναι με αυτοκινούμενο πλαίσιο 

αλουμινίου, πραγματική ισχύ βενζινοκινητήρα τουλάχιστον 3,5 ΗΡ, 
πλάτος κοπής 48 εκ. τουλάχιστον, χωρητικότητα κάδου συλλογής 

70 λίτρα τουλάχιστον, με χειρολαβή ασφαλείας και θα είναι 
Ευρωπαϊκής προέλευσης και κατασκευής. 

3 
ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ 
ΜΗΧΑΝΗ (μικρή) 

3 τεμάχια 

Η χλοοκοπτική μηχανή θα είναι με αυτοκινούμενο ατσάλινο 

πλαίσιο, πραγματική ισχύ βενζινοκινητήρα τουλάχιστον 3 ΗΡ, 
πλάτος κοπής 51 εκ. τουλάχιστον, χωρητικότητα κάδου συλλογής 

55 λίτρα τουλάχιστον, με χειρολαβή ασφαλείας και θα είναι 
Ευρωπαϊκής προέλευσης και κατασκευής. 

4 
ΨΑΛΙΔΙ 
ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ 

ΜΟΝΗΣ ΚΟΠΗΣ 

3 τεμάχια 

Το ψαλίδι θα έχει πραγματική ισχύ βενζινοκινητήρα τουλάχιστον 1 
ΗΡ, μήκος κοπής τουλάχιστον 60 cm., θα έχει αντιδονητικό 

σύστημα καθώς και σύστημα φίλτρανσης αέρα μακράς διάρκειας. 

Θα έχει ενσωματωμένο προφυλακτήρα και το βάρος του δεν θα 
ξεπερνά τα 5 κιλά. Θα είναι Ευρωπαϊκής προέλευσης και 

κατασκευής. 

5 

ΨΑΛΙΔΙ 

ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΜΕ 
ΚΟΝΤΑΡΙ 

1 τεμάχια 

Το ψαλίδι θα έχει πραγματική ισχύ βενζινοκινητήρα τουλάχιστον 

1,2 ΗΡ και το βάρος του δεν θα ξεπερνά τα 6,1 κιλά. Θα φέρει 

ρυθμιστή στροφών για μεγάλους χρόνους εργασίας και σύστημα 
ErgoStart. Θα έχει στρεφόμενα μαχαίρια 145ο και συνολικό μήκος 

τουλάχιστον 242 cm. Θα είναι Ευρωπαϊκής προέλευσης και 
κατασκευής. 

6 ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ 4 τεμάχια 

Οι φυσητήρες θα είναι με ισχύ βενζινοκινητήρα 1 ΗΡ τουλάχιστον, 
χωρίς σύστημα αναρρόφησης, με παροχή αέρα 730 m3/h και το 

βάρος του δεν θα ξεπερνά τα 4,1 κιλά. Θα είναι Ευρωπαϊκής 

προέλευσης και κατασκευής. 

7 

ΠΕΤΟΝΙΑ  

ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ 
(καρούλι) 

19 τεμάχια 

Η μεσινέζα θα είναι στρογγυλή. Θα έχει διάμετρο 3 mm. και θα 

είναι σε ρολό μήκους τουλάχιστον 168 μέτρων. Θα είναι 
Ευρωπαϊκής προέλευσης και κατασκευής. 



 
 
   Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την προσφορά τους σφραγισμένη  έως και την Τρίτη  
19/06/2018 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 Περ/ντος 
& Πρασίνου τηλ:2521350662, κος Λαζαρίδης Λάζαρος 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 μηχανικού εξοπλισμού» 
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 ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

1 
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΗ 
ΜΗΧΑΝΗ (ΜΙΣΙΝΕΖΑ) 

5 τεμάχια 
  

2 
ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ 
ΜΗΧΑΝΗ 

4 τεμάχια 
  

3 
ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ 
ΜΗΧΑΝΗ (μικρή) 

3 τεμάχια 
  

4 

ΨΑΛΙΔΙ 
ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ 
ΜΟΝΗΣ ΚΟΠΗΣ 

3 τεμάχια 

  

5 

ΨΑΛΙΔΙ 
ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΜΕ 
ΚΟΝΤΑΡΙ 

1 τεμάχια 

  

6 ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ 4 τεμάχια   

7 
ΠΕΤΟΝΙΑ  ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ 
(καρούλι) 

19 τεμάχια 
  

ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 24%  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ  

 
 

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

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

 
Υπογραφή-Σφραγίδα 

Προμηθευτή ή νόμιμου 
Εκπροσώπου της Εταιρείας 


