
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           
ΔΗΜΟΣ  ΔΡΑΜΑΣ                                                                    Δράμα:  18/12/2019        
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                          Αρ. Πρωτ.: 38983
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 την προμήθεια μεταλλικού
στεγάστρου για το δημοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου Χωριστής, με την διαδικασία απ' ευθείας ανάθεσης.

     Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια δύο μεταλλικών στεγάστρων μαζί με
τα  καθίσματα  των  αναπληρωματικών  παικτών  (γηπεδούχου  και  φιλοξενούμενης  ομάδας)  για  το
δημοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου Χωριστής καθώς τα ήδη υπάρχοντα έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, οι
οποίες εγκυμονούν κινδύνους τραυματισμού και είναι ακατάλληλα προς χρήση. Η εν λόγω προμήθεια
θα πραγματοποιηθεί  σύμφωνα με την αρ.38532/16-12-2019 απόφαση δημάρχου πολυετούς δαπάνης
και το Υπηρεσιακό Σημείωμα με αριθμ. Πρωτ.38798/17-12-2019 του Τμήματος Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Πολιτισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, ενώ η
δέσμευση της πίστωσης έγινε με την αριθμ. 1398/17-12-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 3.000,00€ με το Φ.Π.Α.   (  2.419,35€ χωρίς Φ.Π.Α.)    

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Το στέγαστρο θα αποτελείται από μεταλλικό σκελετό πάνω στο οποίο θα εφαρμόζεται πολυκαρβονικό
κυψελωτό φύλλο, διαφανές πολυκαρβονικό μασίφ(για τα πλαϊνά) και πλαστικά καθίσματα.
Ο μεταλλικός σκελετός θα αποτελείται από κοιλοδοκό 50χ25mm,  πάχους 1,5mm,  θα είναι  οκτώ(8)
θέσεων  τουλάχιστον  4m.  Το  χρώμα  θα  είναι  γκρι  ανοικτό  αντισκουριακής  βαφής  και  δύο  χέρια
ντουκόχρωμα Α' ποιότητας.
Το κυψελωτό πολυκαρβονικό φύλλο θα έχει πάχος 6mm και θα προσαρμόζεται στο πίσω μέρος του
σκελετού  καλύπτοντας  και  την  οροφή  του  ώστε  να  παρέχεται  προστασία  από  αντίξοες  καιρικές
συνθήκες, θα στερεώνεται στο σκελετό με γαλβανιζέ βίδες, ροδέλες και παξιμάδια. Τα πλαϊνά του
στεγάστρου θα καλύπτονται με διαφανές πολυκαρβονικό μασίφ πάχους 3mm.
Το στέγαστρο θα βιδωθεί απευθείας πάνω στο υφιστάμενο τσιμέντο.
Τα καθίσματα θα είναι  πλαστικά με αντηλιακή προστασία (UV),  θα είναι  πιστοποιημένα κατά το
πρότυπο ΕΝ 12727, βραδύκαυστα και μεγάλης αντοχής με διπλή πλάτη και καμπυλωτά τελειώματα
διαστάσεων: Πλάτος:44εκ,΄Υψος: 34εκ. Τοποθετούνται δύο (2) καθίσματα ανά μέτρο, χρώμα μπλε
ανοικτό.
Στην ανωτέρω τιμή περιλαμβάνεται η μεταφορά και τοποθέτηση του εξοπλισμού στον χώρο που
θα υποδείξει η υπηρεσία.

Οι  συμμετέχοντες  θα  πρέπει  με  την  κατάθεση  της  προσφοράς  να  προσκομίσουν  τα
πιστοποιητικά  :  ISO  9001:2015  με  πεδίο  εφαρμογής  την  εμπορία  και  τοποθέτηση  αθλητικού
εξοπλισμού 

Η  παράδοση  του  εξοπλισμού  θα  πρέπει  να  γίνει  έως  21/02/2020,  κατόπιν  εντολής  της

Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας  ,   Παιδείας και Πολιτισμού.

 
Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την προσφορά τους σφραγισμένη  έως και την  Δευτέρα

23/12/2019  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 την προμήθεια…………………………….. 
Η  κατακύρωση  της  προμήθειας  θα  γίνει  με  Απόφαση  Δημάρχου  με  κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες επί των τεχνικών προδιαγραφών στο Τμήμα Παιδείας, Δια βίου
Μάθησης  και  Πολιτισμού,  κ.Λαζαρίδη  Ιωάννητηλ:  2521027415  και  επί  της  διαδικασίας  της
προμήθειας  στο  γραφείο  προμηθειών  του  Δήμου  Δράμας,  κος  Μελιάδης  Μιλτιάδης  στο  τηλ.
2521350630.
 

Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΜΕΛΙΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ



Δήμος Δράμας                                                ”Προμήθεια μεταλλικού στεγάστρου”
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών                                                       
Τμήμα Προμηθειών                                       Κριτήριο κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή                         

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Του   ________________________________________________
Έδρα ________________________________________________
Οδός-αριθμός _________________________________________

 Τ.Κ._________Α.Φ.Μ._________________ΔΟΥ______________
Τηλέφωνο ______________________Φαξ:__________________

 E-mail: _______________________________________________

 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ

1 Μεταλλικά  στέγαστρα  με  τα
καθίσματα  των  αναπληρωματικών
παικτών  (γηπεδούχου  και
φιλοξενούμενης ομάδας)

ΤΕΜΑΧΙΑ
2

ΣΥΝΟΛΟ

Φ.Π.Α.

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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