
  
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               
ΔΗΜΟΣ  ΔΡΑΜΑΣ                                                                    Δράμα 23/10/2018 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                          Αρ. Πρωτ.:31612 
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 εξοπλισμού για 
τις ανάγκες της πολιτικής προστασίας, με την διαδικασία απ ευθείας ανάθεσης. 
 
 
     Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες της 
πολιτικής προστασίας, διοπτρών, φακών χειρός, μπαταριών και τηλεβόων, που θα χρησιμοποιηθούν 
για την πρόληψη και αντιμετώπιση δυσμενών επιπτώσεων που οφείλονται σε διάφορες φυσικές 
καταστροφές, σύμφωνα με το Υπηρεσιακό Σημείωμα με αριθμ. πρωτ: 30388/11-10-2018 ενώ η 
δέσμευση της πίστωσης έγινε με την αριθμ. 1031/23-10-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.  
 
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 1.130,00€ με το Φ.Π.Α.     
 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ 

1 Τρεις (3) διόπτρες 
(κυάλια)  

Τα κυάλια πρέπει να είναι αδιάβροχα, αντιομιχλικά 
και να διαθέτουν ευρυγώνιους φακούς που 

προστατεύονται από ειδικά καπάκια 

ενσωματωμένα στον κυρίως σκελετό του οργάνου 
και σταθεροποιητή εικόνας. Η επίστρωση των 

φακών να είναι πολλαπλή. Η μεγέθυνσή τους να 
είναι τουλάχιστον 12χ60mm και η ελάχιστη 

απόσταση εστίασης 5 μέτρα.  Τα όργανα θα έχουν 
υποδοχή τρίποδα,   προστατευτική θήκη.  

Απαιτείται εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών. 

CPV: 38631000-7 Διόπρες (κιάλια) 

3*170,00=510,00€ 

2 Τρεις (3) φακοί 

χειρός LED 

Oι φακοί χειρός θα διαθέτουν λαμπάκι LED 

φωτεινότητας τουλάχιστον 168 Lumens με 

δυνατότητα φωτισμού σκοτεινού αντικειμένου σε 
απόσταση μέχρι 412 μέτρα. Θα είναι αδιάβροχοι  

και θα τροφοδοτούνται από τρεις αλκαλικές 
μπαταρίες τύπου D, οι οποίες θα περιλαμβάνονται 

στην προμήθεια. 
CPV: 31521320-3 Ηλεκτρικοί φορητοί φανοί 

3*140,00=420,00€ 

3 Δύο (2) φορητοί 

τηλεβόες 

Οι τηλεβόες θα είναι ισχύος τουλάχιστον 35 w και 

θα διαθέτουν αποσπώμενο μικρόφωνο. Θα 

διαθέτουν σειρήνα και θα είναι εμβέλειας 
τουλάχιστον 500 μέτρων. Η τροφοδοσία τους θα 

γίνεται με αλκαλικές μπαταρίες,   οι οποίες θα 
περιλαμβάνονται στην προμήθεια. Θα είναι 

αυτόνομης λειτουργίας τουλάχιστον 8 ωρών.  

Απαιτείται εγγύηση τουλάχιστον 1 έτους 

CPV: 32343200-1 Φορητά μεγάφωνα 

2*90,00=180,00€ 

4 Τέσσερις  (4) 

συσκευασίες 
αλκαλικών 

Μέγεθος Μπαταρίας: D, Volt: 1.5V, Συσκευασία: 

2τμχ 

4*5,00=20,00€ 



μπαταριών τύπου 

D (συσκευασία 2 

τμχ) 

CPV: 31440000-2 Μπαταρίες 

ΣΥΝΟΛΟ: 1130,00€ 

 
  
    Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την προσφορά τους σφραγισμένη έως και την Δευτέρα  
29/10/2018 και ώρα 13:00 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.  
 
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 Τμήμα Περ/ντος & Πολιτικής Προστασίας, κα Σαμαρά Ιορδάνα, τηλ:2521350626 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 εξοπλισμού πολιτικής προστασίας » 
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 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

1 
Διόπτρες (κυάλια)  
όπως παραπάνω 

 
3 τμχ 

 

2 
Φακοί χειρός LED 
όπως παραπάνω 

 
3 τμχ 

 

3 
Φορητοί τηλεβόες 
όπως παραπάνω 

 
2 τμχ 

 

4 
Συσκευασίες αλκαλικών μπαταριών 

τύπου D  
όπως παραπάνω 

 
4 συσκ. 

(συσκ. 2 τμχ) 
 

ΣΥΝΟΛΟ  

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 

 
Δράμα     /     /2018 


