
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           
ΔΗΜΟΣ  ΔΡΑΜΑΣ                                                                    Δράμα  26/08/2019
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                          Αρ. Πρωτ.: -24476-
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  χλοοκοπτικού
μηχανήματος (τρακτεράκι) για το δημοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου Αμπελακίων, με την διαδικασία απ'
ευθείας ανάθεσης.

Ο Δήμος  Δράμας  ανακοινώνει  ότι  θα  προβεί  στην  προμήθεια  ενός  χλοοκοπτικού μηχανήματος
(τρακτεράκι) για τη φροντίδα του φυσικού χλοοτάπητα (γκαζόν) στο δημοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου
Αμπελακίων. Η ανωτέρω προμήθεια κρίνεται  απαραίτητη,  σύμφωνα με το αρ. πρωτ.24058/21-08-
2019 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού της Δ/νσης
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού λόγω του γεγονότος ότι το υπάρχων χλοοκοπτικό
μηχάνημα  είναι παλαιό, χρήζει συχνών και δαπανηρών συντηρήσεων και είναι επικίνδυνο για τον
χρήστη και πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα με ένα καινούργιο χλοοκοπτικό μηχάνημα (τρακτεράκι). Η
δέσμευση της πίστωσης έγινε με την αριθμ. 1041/22-08-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 

Τεχνικές Προδιαγραφές χλοοκοπτικού μηχανήματος (τρακτεράκι) για το δημοτικό
γήπεδο ποδοσφαίρου Αμπελακίων:

 Ισχύς τουλάχιστον 20ΗΡ.
 Επαγγελματική χρήση.  
 Πλάτος κοπής τουλάχιστον 125εκ.
 Να διαθέτει αυτόματη(υδροστατική) μετάδοση. 
 Με σύστημα κοπής δύο(2) λεπίδων. 
 Χωρητικότητα κάδου τουλάχιστον 350 λίτρα.  
 Εγγύηση 24 μηνών. 
 Εγγύηση για την εξασφάλιση των απαιτούμενων ανταλλακτικών. 
 Να φέρει κάλυμμα για προστασία από καιρικές συνθήκες
 Να είναι Ευρωπαϊκής Προέλευσης

Το  τρακτεράκι  θα  είναι  καινούργιο,  αμεταχείριστο,  άριστης  ποιότητας  και  θα  έχει  τα  τεχνικά
χαρακτηριστικά που προβλέπονται από τη μελέτη.
Σημειώνεται ότι τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον προμηθευτή. 
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 6.500,00€ με το Φ.Π.Α. 24% 
     Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την προσφορά τους σφραγισμένη  έως και την  Δευτέρα
02/09/2019 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 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 στο γραφείο προμηθειών του Δήμου Δράμας, καθημερινά κα
Δερμεντζή Ζωή στο τηλ. 2521350715. 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΜΕΛΙΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ



Δήμος Δράμας                                            «Προμήθεια χλοοκοπτικού μηχανήματος(τρακτεράκι)
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών                       για το δημοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου Αμπελακίων
                                                                  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 ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ ΤΜΧ

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α.

1. Χλοοκοπτικό μηχάνημα (τρακτεράκι) για το
δημοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου Αμπελακίων 1

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       /      /2019
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