
  
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ   

ΔΗΜΟΣ  ΔΡΑΜΑΣ                                                                    Δράμα 17/09/2018 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                          Αρ. Πρωτ.:27336 
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 οικοδομικών 
υλικών κοινωφελούς εργασίας, με την διαδικασία απ ευθείας ανάθεσης. 
 
 
     Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην παρακάτω προμήθεια οικοδομικών υλικών 
κοινωφελούς εργασίας, σύμφωνα με το Υπηρεσιακό Σημείωμα με αριθμ. πρωτ: 24989/24-08-2018 και 
τη συνημμένη τεχνική έκθεση ενώ η δέσμευση της πίστωσης έγινε με την αριθμ. 911/12-09-2018 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.  
 
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 4.419,80€ με το Φ.Π.Α. (3.564,35€ χωρίς Φ.Π.Α.)     
 
     Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την προσφορά τους σφραγισμένη  έως και την Δευτέρα 
24/09/2018 και ώρα 13:30 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……………………………..  
 
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, και σύμφωνα με το άρθρο 80 (αποδεικτικά μέσα): 

1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου.   
Προσκόμιση αποσπάσματος του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, 
ισοδύναμου εγγράφου …….. από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση 
προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 
1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016: 
 Ειδικότερα στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. και Ι.K.E., η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 
αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές και στις περιπτώσεις Α.Ε. και Α.Ε.Β.Ε., η υποχρέωση του 
προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 
 Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 
στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

2) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι (τα 
συμμετέχοντα πρόσωπα φυσικά ή Νομικά) ως  προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
3) Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) τόσο για 
τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία να 
προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει 
την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης  
 



 
καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών 
χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους. 

 Σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε 
απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και 
από την θεωρημένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα εμφαίνεται ο ασφαλιστικός 
οργανισμός που είναι ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση. 
4) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας 
είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση 
Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα 
ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ 
νόμιμου εκπροσώπου. 
5) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και 
το ειδικό επάγγελμά τους.   
6) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος 
δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  

7) Εάν ο οικονομικός φορέας είναι εταιρεία και το πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί εκπροσώπησης.  
Επίσης να δηλωθούν σε Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι: 
1)Έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αποδέχονται 
αυτούς  ανεπιφύλακτα.  
2)Δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016. 
3)Αναλυτική κατάσταση όλων των οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να 
καταβάλουν εισφορές. 
 
 
Ο Δήμος δεν υποχρεούται να προβεί στην εξάντληση του ποσού του προϋπολογισμού.  
 
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 & Αθλητισμού, Τμήμα Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Πολιτισμού, 
κ. Βούγκα Μαρίνα, τηλ:2521350703 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Δράμα,  30-08-2018 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ        
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ      
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
Τμήμα Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Πολιτισμού 

Ταχ. Δ/νση:  Πλατεία Ελευθερίας        

   66133 Δράμα    

Πληροφορίες:  Μαρίνα Βούγκα 

Τηλέφωνο:  2521350703    

Ηλ. Ταχυδρομείο: mvoug@dimosdramas.gr 
                                                                                                                      

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια οικοδομικών και λοιπών σχετικών ειδών τα οποία 

θα χρησιμοποιηθούν για τη συντήρηση, βελτίωση και επισκευή των αθλητικών κτιριακών  

εγκαταστάσεων (δημοτικά γυμναστήρια, αθλητικά κέντρα και δημοτικούς χώρους άθλησης) καθώς 

και για την εξασφάλιση κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδομών για την προσχολική εκπαίδευση και 

για τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (με επιφύλαξη των 

αρμοδιοτήτων των Σχολικών Επιτροπών) όπως ορίζει ο κανονισμός λειτουργίας των αθλητικών 

εγκαταστάσεων και ο Ο.Ε.Υ του Δήμου Δράμας. Όλα τα υλικά της προμήθειας θα χρησιμοποιηθούν 

από το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Δράμας. 
Όλα τα είδη των οικοδομικών υλικών που θα ζητηθούν, φαίνονται αναλυτικά στον 

προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με 

τις ανάγκες της Υπηρεσίας και σε χώρους που θα υποδειχθούν  από την Υπηρεσία. Η 

φορτοεκφόρτωση των υλικών θα βαρύνει τον προμηθευτή. Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και 

μπορεί να τροποποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια του έτους. 

Η προμήθεια θα εκτελεστεί τμηματικά από την υπογραφή της σύμβασης, κατόπιν εντολής της 

υπηρεσίας για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 30 

Νοεμβρίου 2018  (άρθρο 206 του Ν. 4412/2016) κατά την διάρκεια της οποίας ο προμηθευτής 

δεσμεύεται για τις τιμές της οικονομικής προσφοράς του. 
      Η παράδοση των ειδών θα γίνει σε χώρους που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία καθώς και η 

μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση των υλικών θα βαρύνει τον προμηθευτή. Η παράδοση και 

παραλαβή των ειδών θα γίνει τμηματικά, σύμφωνα με τις παραγγελίες της αρμόδιας υπηρεσίας από 

αρμόδια τριμελή επιτροπή (άρθρα 208 & 209 του Ν. 4412/2016). Από τη στιγμή της παραγγελίας η 

παράδοση της παραγγελίας θα πρέπει να γίνει άμεσα και σε σύντομο χρονικό διάστημα (έως 48 

ώρες). Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται σε 24 ώρες το πολύ. Στον ανάδοχο προμηθευτή 

των ειδών αυτών δεν αναγνωρίζεται παράταση της πιο πάνω προθεσμίας, εκτός επείγοντος λόγου, 

ειδικά αιτιολογημένου. 
Οι ποσότητες των ειδών είναι ενδεικτικές και θα απορροφηθούν όσες είναι απαραίτητες ενώ θα 

υπάρχει δυνατότητα αυξομείωσης της ποσότητας του ενός είδους υπέρ ή σε βάρος άλλου. 
Η κατά την μελέτη προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 

3.564,35€, πλέον 855,45 € για Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικά 4.419,80€ και βαρύνει τον 

προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2018 και συγκεκριμένα τον κωδικό Κ.Α. 

15.6699.05  με τίτλο «Δαπάνες προμήθειας υλικών κοινωφελούς εργασίας». 
 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 

  

 
           

                           Βούγκα Μαρίνα 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Όλα τα είδη της προμήθειας θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και κατάλληλα για το σκοπό 
για τον οποίο προορίζονται και να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αναφέρονται παρακάτω 
αναλυτικότερα για το καθένα από αυτά: 
 
 

1)  Οπτόπλινθοι (Τούβλα) 
 
Τούβλα ή οπτόλινθοι διαστάσεων 9-15-33 ή 9-6-19 
Με οριζόντιες οπές 
 
 
 
2)  Τσιμέντο 
 
Έτοιμο βιομηχανικό κονίαμα, αδρανή επιλεγμένης κοκκομετρίας, υδράσβεστο, και ειδικά πρόσθετα για 
τη βελτίωση της συγκόλλησης. Απαιτείται ανάμιξη μόνο με νερό. Έτσι αυξάνεται σημαντικά η 
ταχύτητα παρασκευής του υλικού και κατασκευής της τοιχοποιίας.  
 

 Υψηλή αντοχή. 

 Άριστη πρόσφυση. 

 Ισχυρή δύναμη συγκόλλησης. 

 Αντοχή στην υγρασία και στον παγετό. 

 Εσωτερική και εξωτερική χρήση. 

 Ταχύτητα παρασκευής - Ευκολία εφαρμογής. 

 Άριστη εργασιμότητα. 

 Σταθερή ποιότητα. 

 Κοκκομετρία: max 3 mm. 

 Χρώμα: Γκρι 

 Ειδικό βάρος νωπού κονιάματος: 2000 kg/m³. 

 Αντοχή θλίψης στις 28 ημέρες: 6,0 MPa. (Κατηγορία M5) (ΕΝ 1015-11) 

 Αντοχή κάμψης στις 28 ημέρες: 1,6 MPa. (ΕΝ 1015–11)  

  Θερμοκρασία εφαρμογής: +5°C έως +35°C. 

 
 

3)  Άμμος 
 
Άμμος μπετού , θραυστό αδρανές λατομείου 
 
 
4)  Σκάλα αλουμινίου 
 
Σκάλα αλουμινίου, επαγγελματική, τριπλή. 

Τουλάχιστον 13 σκαλιά, 3,50m-9m ύψος. 

Ανθεκτική, αρίστης ποιότητας. 



 

 

5)  Σύρμα περίφραξης 
Συρματόπλεγμα περίφραξης, γαλβανιζέ, σε ρολλό. 
Ρομβοειδούς οπής με ούγια ή χωρίς ούγια. 
Ανθεκτικό και σε διαστάσεις ύψους 1m 
 
 

6)  Σπάτουλες. 
Σπάτουλα με λάμα από χάλυβα και λαβή από ξύλο  
 

7)   Σιλικόνη . 

  Αντιμυκητική σφραγιστική σιλικόνη, αντοχής σε υψηλή θερμοκρασία, για εφαρμογές με έντονη 
παρουσία μούχλας-υγρασίας 

Οξικό σφραγιστικό σιλικόνης που ωριμάζει με την υγρασία,κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές 
εφαρμογές. 

8)  Πιστόλι σιλικόνης 
Πιστόλι σιλικόνης, μεταλλικό ή με πλαστική λαβή απλό, με θήκη για το φιαλίδιο της σιλικόνης. 
 
 
 
 
 
 
                   Δράμα 30-08-2018 

 
Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 
 
 

Μαρίνα Βούγκα 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
 
 

Μωϋσιάδου Αναστασία 
Προϊσταμένη Τμήματος Παιδείας, 
Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Για τη σύνταξη του προϋπολογισμού της προμήθειας λήφθηκαν υπόψη οι τρέχουσες τιμές εμπορίου 
των αντίστοιχων ειδών, μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την υπηρεσία. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ 

Τούβλα  Τεμάχια 1528 0,32 488,96 

Τσιμέντο (έτοιμη λάσπη) Τεμάχια(40kg) 100 5,64 564,00 

Άμμος Σάκκος(κυβικό) 2 22,00 44,00 

Σκάλα αλουμινίου  Τεμάχιο 1 203,29 203,29 

Σύρμα περίφραξης Κυβικά 1200m2 1,5/m2 1800,00 

Σπάτουλες τεμάχιο 45 2,00 90,00 

Σιλικόνη αντοχής  Τεμάχιο 90/60ml 3,62 325,80 

Πιστόλι σιλικόνης  Τεμάχιο 10 4,83 48,30 

 

 

   
ΣΥΝΟΛΟ 

 
3.564,35 

   ΦΠΑ 24%  

855,45 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 

 
 
 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΕΛΙΚΟ 
 

 
 
 
4.419,80 
 

 

 

 

Δράμα 30-08-2018 

 

     
 

                    Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
 
 
 

Βούγκα Μαρίνα 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Δήμος Δράμας                                                                            «Προμήθεια οικοδομικών υλικών» 
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 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ 

1 
Τούβλα 9 πόντων 

1528   

2 

Τσιμέντο (έτοιμη λάσπη) 

Σακί των 40Kg 
100   

3 Άμμος/κυβικό 2 κυβικά   

4 

Σκάλα αλουμινίου 
επαγγελματική 1   

5 

Σύρμα περίφραξης 
λεπτό ύψους περίπου 1 μ 

1200m2    

6 Σπάτουλες 45   

7 

Σιλικόνη αντοχής σε 
υψηλή θερμοκρασία 90/60ml   

8  Πιστόλι σιλικόνης 10   

      ΣΥΝΟΛΟ  

      ΦΠΑ 24%  

      
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ  

 

 

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

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

 
 

Υπογραφή-Σφραγίδα 
Προμηθευτή ή νόμιμου 

Εκπροσώπου της Εταιρείας 
 

Δράμα       /      /2018 
 

 


