
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           
ΔΗΜΟΣ  ΔΡΑΜΑΣ                                                                    Δράμα:  28/05/2019        
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                          Αρ. Πρωτ.: -14600-
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 εργασίες αποκατάστασης
βλάβης φωτοτυπικού μηχανήματος Κοινότητας Μαυροβάτου, με την διαδικασία απ ευθείας ανάθεσης.

     Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι θα προβεί στις εργασίες αποκατάστασης βλάβης φωτοτυπικού
μηχανήματος  Κοινότητας  Μαυροβάτου,  σύμφωνα  με  το  Υπηρεσιακό  Σημείωμα  με  αριθμ.  πρωτ:
13906/20-05-2019 της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, ενώ η δέσμευση της πίστωσης έγινε με την
αριθμ. 791/21-05-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:   90  ,00€   με το Φ.Π.Α.    

     Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την προσφορά τους σφραγισμένη  έως και την  Δευτέρα
03/06/2019 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 τις εργασίες…………………………….. 

Η ανάθεση της εργασίας, που αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος της δαπάνης, θα περιλαμβάνει και την
προμήθεια και τοποθέτηση του εν λόγω εξαρτήματος. 

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  των  τεχνικών  προδιαγραφών στη  Δ/νση  Διοικητικών
Υπηρεσιών, κ. Αθανασίου Αιμίλιος στο 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



ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                      Δράμα  20/05/2019
ΔΗΜΟΣ  ΔΡΑΜΑΣ                                Αριθ. Πρωτ.: 13906
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ         
ΠΛΗΡΟΦ. : Αθανασίου Αιμίλιος 
ΒΕΡΜΙΟΥ 2 & 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ                              Κοιν.: Λογιστήριο
66100   Δ Ρ Α Μ Α                                                                           
ΤΗΛ. 2521350688
  
                                                            Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Ανάθεσης Εργασιών
Προς τον Δήμαρχο Δράμας

Θέμα: «Εργασίες αποκατάστασης  βλάβης φωτοτυπικού μηχανήματος Κοινότητας Μαυροβάτου »
ΣΧΕΤ:    «Υπηρεσιακό σημείωμα 13543/15-05-2019 Κοινότητας Μαυροβάτου »

Έχοντας υπόψη:
1)  Τις  διατάξεις  του  άρθρου  116,118,120  του  Ν.  4412/2016  (Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)) ΦΕΚ 147 Τεύχος
Α’/08-08-2016, με τις τροποποιήσεις του, καθώς και το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Τεύχος Α’).
2) Την παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου
22 του Ν. 3536/2007.
3) Τις διατάξεις της παρ.13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008. 
4) Το ανωτέρω σχετικό Υπηρεσιακό σημείωμα 13543/15-05-2019 Τοπικής Κοινότητας Μαυροβάτου »
5)Την  ανάγκη  αποκατάστασης  της  βλάβης   του  φωτοτυπικού  μηχανήματος  Τοπικής  Κοινότητας
Μαυροβάτου »

προτείνουμε την έκδοση απόφασης απευθείας ανάθεσης εργασιών, προκειμένου να αποκατασταθεί η
βλάβη  στο  φωτοτυπικό   μηχάνημα  της   Κοινότητας  Μαυροβάτου  λόγω  καταστροφής  του
εξαρτήματος  στο  πλαϊνό  μέρος   του  φωτοτυπικού  μηχανήματος   (LEVER),  συνολικής
προεκτιμώμενης δαπάνης  90,00 € με το ΦΠΑ (72,58 € χωρίς το ΦΠΑ).  
       Η ανάθεση της εργασίας ,που αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος της δαπάνης , θα περιλαμβάνει και
την προμήθεια  και  τοποθέτηση του εν λόγω εξαρτήματος .
       Η δαπάνη από την παραπάνω ανάθεση  θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6264 (Συντήρηση και επισκευή
λοιπών  μηχανημάτων) του προϋπολογισμού του Δήμου μας οικονομικού έτους 2019. 
      Παρακαλούμε προκειμένου να πραγματοποιηθεί η δαπάνη αυτή:

-να λάβετε απόφαση για υποχρέωση ανάληψης δαπάνης
-να προχωρήσετε στην ανάθεση της εργασίας
CPV: 30125000-1  (μέρη  & εξαρτήματα φωτοαντιγραφικών) 

Για τη Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών

Αθανασίου Αιμίλιος



Δήμος Δράμας  
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών                                          
Τμήμα Προμηθειών                                                           «Εργασίες αποκατάστασης βλάβης
                                                                                        φωτοτυπικού μηχανήματος
                                                                                        Κοιν.Μαυροβάτου»
                                                                                      Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή

                                                                                
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Του   ________________________________________________
Έδρα ________________________________________________
Οδός _____________________________ Αριθμός ____________
Τ.Κ._________Α.Φ.Μ._________________ΔΟΥ_______________
Τηλέφωνο ______________________Φαξ:__________________
E-mail: _______________________________________________

ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α

Εργασίες αποκατάστασης βλάβης φωτοτυπικού μηχανήματος 
Κοινότητας Μαυροβάτου λόγω καταστροφής του εξαρτήματος 
στο πλαϊνό μέρος του φωτοτυπικού μηχανήματος (LEVER)
Η ανάθεση της εργασίας, που αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος της
δαπάνης, θα περιλαμβάνει και την προμήθεια και τοποθέτηση 
του εν λόγω εξαρτήματος

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
/      /2019
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