
  
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               
ΔΗΜΟΣ  ΔΡΑΜΑΣ                                                                    Δράμα 29/10/2018 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                          Αρ. Πρωτ.: 32191 
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 ενός (1) 
ελαφρώς μεταχειρισμένου φωτοαντιγραφικού μηχανήματος, για την πράξη «Κέντρο Κοινότητας και 
Παράρτημα Ρομά», με την διαδικασία απ ευθείας ανάθεσης. 
 
     Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην παρακάτω προμήθεια ενός (1) ελαφρώς 
μεταχειρισμένου φωτοαντιγραφικού μηχανήματος, σε κτίσμα που βρίσκεται στην Πλ. Ελευθερίας, στο 
ισόγειο του Παλαιού Δημαρχείου, για την υλοποίηση της πράξης «Κέντρο Κοινότητας και Παράρτημα 
Ρομά Δήμου Δράμας» με κωδικό ΟΠΣ5002930 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 2014-2020», σύμφωνα με το Υπηρεσιακό Σημείωμα με αριθμ. πρωτ: 31628/23-10-2018 ενώ η 
δέσμευση της πίστωσης έγινε με την αριθμ. 1040/29-10-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.  

1. Ένα (1) φωτοαντιγραφικό μηχάνημα. (ελαφρώς μεταχειρισμένο, 3-5 έτη) 

Τεχνική περιγραφή/ τεχνικά στοιχεία 
Προδιαγραφές ασπρόμαυρου ανακατασκευασμένου Φωτοαντιγραφικού Α3  

Μέγεθος  χαρτιού Α4-Α3 
Ανάλυση εκτύπωσης 600χ600dpi 
Ταχύτητα εκτύπωσης 33 αντίγραφα το λεπτό 
Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης (Duplex) 
4 κασέτες χαρτιού των 500 φύλλων 
Zoom 25-400% 
Αυτόματος τροφοδότης πρωτοτύπων 
Σύνδεση με Η/Υ σε δίκτυο 
Δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί ως: fax, printer και scanner  
Προσφερόμενη μνήμη 768ΜΒ + 40GB hard disk drive 
Ελαφρώς μεταχειρισμένο (3-5 έτη) 
Τουλάχιστον  ένας (1) χρόνος εγγύηση  καλής λειτουργίας 

 
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 1.350,00€ με το Φ.Π.Α.     
 
     Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την προσφορά τους σφραγισμένη έως και την Δευτέρα  
05/11/2018 και ώρα 11:00 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 
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Αθλητισμού, κα Βούγκα Μαρίνα, τηλ:252350703 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 φωτοαντιγραφικό μηχάνημα» 
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 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

1 
Ελαφρώς μεταχειρισμένο 

φωτοαντιγραφικό μηχάνημα 
(όπως παραπάνω) 

 
 

1  

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 


