
  
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Δράμα, 12/03/2019 
ΔΗΜΟΣ  ΔΡΑΜΑΣ                                                               Αρ. Πρωτ.: 7324 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                          
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                              
Ταχ. Κώδικας: 66133                                                            Προς: - Κάθε οικονομικό φορέα 
Πληροφορίες: Μελιάδης Μιλτιάδης                                            
Τηλέφωνο: 2521350630                                                        
Φαξ: 2521350748                      
Ηλ. Ταχ/μείο: mmeli@dimosdramas.gr                                        
      
                                                            
                           
   Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για εργασίες συντήρησης-
επισκευής (μαζί με τα απαραίτητα υλικά) για το αναψυκτήριο στην Τ.Κ. Καλού Αγρού, με την 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

 
     Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι θα προβεί στις εργασίες συντήρησης-επισκευής (μαζί με τα 
απαραίτητα υλικά) για το αναψυκτήριο στην Τ.Κ. Καλού Αγρού της πόρτας εισόδου και ενός 
παραθύρου στο μη χρησιμοποιούμενο κτίριο, προκειμένου να αποτραπεί η είσοδος και να ενισχυθεί η 
ασφάλεια του κτιρίου, σύμφωνα με το Υπηρεσιακό Σημείωμα με αριθμ. πρωτ: 6340/01-03-2019 ενώ η 
δέσμευση της πίστωσης έγινε με την αριθμ. 509/12-03-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.  
 
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 150,00€ με το Φ.Π.Α.(120,97€ χωρίς το Φ.Π.Α.) 
 
    Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την προσφορά τους σφραγισμένη έως και την Τρίτη 
19/03/2019 και ώρα 10:00 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……………………………..  
 
 
Η παράδοση θα γίνει τμηματικά η ολικά. 
Ο Δήμος δεν υποχρεούται να προβεί στην εξάντληση του ποσού του προϋπολογισμού.  
Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει με Απόφαση Δημάρχου. 
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες επί του υπηρεσιακού σημειώματος-μελέτης-τεχνικές 
προδιαγραφές, στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών,  κ Α. Αθανασίου, τηλ: 2521350688 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                                                                         «Εργασίες συντήρησης-επισκευής» 
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: _______________________________________________  

 

     

Περιγραφή  
Συνολική Τιμή 
χωρίς Φ.Π.Α. 

Εργασίες συντήρησης-επισκευής (μαζί με τα απαραίτητα υλικά) για το 
αναψυκτήριο στην Τ.Κ. Καλού Αγρού  

 

ΦΠΑ 24% 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
 

 

 

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

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

 
Είναι απολύτως σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας. 

 
Υπογραφή-Σφραγίδα 

Προμηθευτή ή νόμιμου 
Εκπροσώπου της Εταιρείας 

Δράμα     /    /2019 
 


