
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               
ΔΗΜΟΣ  ΔΡΑΜΑΣ                                                                    Δράμα 29/09/2020 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                          Αρ. Πρωτ.:25698 
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 εξοπλισμού 
γεωτρήσεων, με την διαδικασία απ ευθείας ανάθεσης. 
 

Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην παρακάτω προμήθεια εξοπλισμού γεωτρήσεων για 
το δημοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου Μικροχωρίου, σύμφωνα με το Υπηρεσιακό Σημείωμα μαζί με την συν. 
μελέτη με αριθμ. πρωτ: 25265/24-09-2020 της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού, 
Τμήμα Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού   ενώ η δέσμευση της πίστωσης έγινε με την αριθμ. 
1210/28-09-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.  

 
 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 4.414,40€ με το Φ.Π.Α. (3.560,00€ χωρίς Φ.Π.Α.) 
 

    
 Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την προσφορά τους σφραγισμένη έως και την Δευτέρα 05/10/2020 
και ώρα 12:00 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…………………………….. 
 
Εντός του φακέλου οι συμμετέχοντες πέραν της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να 
εσωκλείουν τα παρακάτω:  
1) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι (τα 

συμμετέχοντα πρόσωπα φυσικά ή Νομικά) ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους (για ΚΑΘΕ ΝΟ-

ΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ). 

Οι οποίες θα καλύπτουν τον χρόνο υποβολής της προσφοράς τους (απαιτείται να εκδοθεί από ό-

λους τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς). Σε περίπτωση που η ανωτέρω ενημερότητα δεν είναι σε 

ισχύ κατά το χρόνο της σύναψής σύμβασης , τότε, ο ανάδοχος, θα πρέπει να προσκομίσει και δεύτερη φο-

ρολογική ενημερότητα.  Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως 3 μήνες 

πριν την υποβολή της. 

2) Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) (για ΣΥΜ-

ΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ/ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ) (απαιτείται να εκδοθεί από όλους τους συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς), τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς 

προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι  ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν 

την καταβολή των εισφορών κοινωνικής  ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς. Αν ο οικονομικός φορέ-

ας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις 

εισφορές κοινωνικής  ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Από τα πε-

ριεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους. 



Οι οποίες θα καλύπτουν τον χρόνο υποβολής της προσφοράς τους.  Σε περίπτωση που η ανωτέρω 

ενημερότητα δεν είναι σε ισχύ κατά το χρόνο της σύναψής σύμβασης , τότε ο ανάδοχος, θα πρέπει να 

προσκομίσει και δεύτερη φορολογική ενημερότητα.  Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να 

έχει εκδοθεί έως 3 μήνες πριν την υποβολή της. 

3) Εάν ο οικονομικός φορέας είναι εταιρεία, τo πιστοποιητικά ΓΕΜΗ: i) Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπρο-

σώπησης. 

 

4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι: 

α) Δεν έχει εκδοθεί σε βάρος τους απόφαση αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 (Αποκλεισμός οικονο-
μικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις) του Ν. 4412/2016. 
β) Οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλουν εισφορές είναι οι ακό-

λουθοι: 

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

(Αναλυτική κατάσταση όλων των οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, στους οποίους οφείλουν να κατα-

βάλλουν εισφορές). 

γ) Δεν υπάρχει σε βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναλυτικά αναφέ-
ρονται στο άρθρο 73 (Λόγοι αποκλεισμού), παράγραφος 1 του Ν. 4412/2016. 
-Ειδικότερα στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. και Ι.K.E., η υποχρέωση της περίπτωση γ’ αφορά κατ’ ελά-
χιστον στους διαχειριστές και στις περιπτώσεις Α.Ε. και Α.Ε.Β.Ε., η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 
αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
-Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 
στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 
δ) Δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό α-
ναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου (Ν. 4605/01-04-2019). 
ε) Έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αποδέχονται αυτούς 
ανεπιφύλακτα. 

 
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με Απόφαση Δημάρχου με κριτήριο 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 της μελέτης - τεχνικές προδιαγραφές στην Δ/νσης Κοινωνικής 

Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού, Τμήμα Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού κ. Ι. Λαζαρίδη 
τηλ. 2521027415 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 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                                              
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                                                                  

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,  

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 10/2020 

            προμήθεια εξοπλισμού γεωτρήσεων 
 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια εξοπλισμού γεωτρήσεων για το δημοτικό γήπεδο 
ποδοσφαίρου Μικροχωρίου του Δήμου Δράμας προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες άσκησης των δημοτών. 

Στο γήπεδο ποδοσφαίρου του Μικροχωρίου υπάρχει φυσικός χλοοτάπητας (γκαζόν) που θέλει φροντίδα 

(πότισμα, λίπανση, επανασπορά)   και φυσικά κούρεμα ώστε να είναι σε καλή κατάσταση και να μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από τους δημότες, τους συλλόγους και τα σχολεία για την διεξαγωγή προπονήσεων και την 

τέλεση αγώνων ποδοσφαίρου.  
Η γεώτρηση (φυγόκεντρη υποβρύχια αντλία και σωλήνες) είναι παλαιά και  το νερό λίγο και με διακοπές (σάπιες 

σωλήνες), με αποτέλεσμα να μην φτάνει για το πότισμα του χλοοτάπητα και αυτός να ξεραίνεται με 
αποτέλεσμα το γήπεδο να είναι επικίνδυνο για τους χρήστες. 

Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η παρακάτω προμήθεια εξοπλισμού γεωτρήσεων, προκειμένου να 

διασφαλιστεί η σωστή και ασφαλής εκγύμναση των ασκούμενων, καθώς και η αναβάθμιση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών. 

Αντιστοιχεί δε στους κωδικούς 

 CPV: 42122430-3 (Φυγοκεντρικές αντλίες) 

         44163000-0    (Σωληνώσεις και εξαρτήματα) 

         76492000-8    (Υπηρεσίες τοποθέτησης εξοπλισμού γεωτρήσεων) 

Η φυγοκεντρική υποβρύχια αντλία και οι σωλήνες να είναι καινούργιοι, αμεταχείριστο, άριστης ποιότητας και να 
έχει τα τεχνικά χαρακτηριστικά που προβλέπονται από τη μελέτη. 

Οι προϋπολογιζόμενη τιμή είναι του εμπορίου και προέκυψε από έρευνα αγοράς. 
Η συνολική δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίζεται  στο ποσό των 4.414,40€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Για το σκοπό αυτό έχει εγγραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2020 με Κ.Α. 15.7131.05 

(προμήθεια εξοπλισμού γεωτρήσεων) ποσού 7.500,00€. 
 

Θεωρήθηκε 17/09/2020 
 

      Ο συντάξας      Ο προϊστάμενος της Δ/νσης    

                                     Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας    
                       και Πολιτισμού 

 
 
 
 
 

 Ιωάννης Λαζαρίδης        Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης    

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ     

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ      

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,  
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Τμήμα Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Πολιτισμού 
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Ελευθερίας 

  66133 Δράμα 
Πληροφορίες: Λαζαρίδης Ιωάννης                  

Τηλέφωνο: 2521027415                               

Ηλ. Ταχυδρομ. ilaza@dimosdramas.gr 
 

 

                   προμήθεια εξοπλισμού γεωτρήσεων 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Α/Α  

1 Φυγοκεντρική υποβρύχια αντλία 
 Ιπποδύναμη αντλίας (HP) 10 
 Με εξωτερικό περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους 2mm 
 Φίλτρο από ανοξείδωτο ατσάλι 
 Με ενσωματωμένη βαλβίδα ελέγχου  
 Ταχύτητα ροής νερού >0,08m/sec,  
 Τριφασικό 380-400V με μέγιστη ισχύ εξόδου 9.3kw  
 Συχνότητα 50hz 
 Εγγύηση 24 μηνών 

 Εγγύηση για την εξασφάλιση των απαιτούμενων ανταλλακτικών 
 Να είναι Ευρωπαϊκής προέλευσης   

2 Σωλήνα γαλβανιζέ βαρέως τύπου (πράσινη) 2’’ 

 Πάχος τοιχώματος 3,6mm 

 Μήκος 6m 

 Εξωτερική διάμετρος 60,3mm 

3 Εργασίες εξαγωγής και εγκατάστασης αντλητικού συγκροτήματος και καθαρισμός γεώτρησης 

 

 
 

 
Θεωρήθηκε 17/09/2020 

 

 
 

    Ο συντάξας      Ο προϊστάμενος της Δ/νσης    
                                   Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας    

                       και Πολιτισμού 
 

 

 

 Ιωάννης Λαζαρίδης     Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Α/Α Περιγραφή είδους Μονάδα 
μέτρηση

ς 

Ποσότητα Τιμή 
Μονάδος 

(€) 

Δαπάνη 
ολική (€) 

1 Φυγοκεντρική υποβρύχια αντλία 

 
τεμάχιο 1 1.900,00 1.900,00 

2 Σωλήνα γαλβανιζέ βαρέως τύπου 
(πράσινη) 2’’ 

 

τεμάχιο 6 60,00 360,00 

3 Εργασίες εξαγωγής και 

εγκατάστασης αντλητικού 

συγκροτήματος και καθαρισμός 
γεώτρησης 

Κατά 

αποκοπή 

1 1.300,00 1.300,00 

 

ΣΥΝΟΛΟ  3.560,00€ 

Φ.Π.Α.  854,40€ 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 4.414,40€ 

 

 
 

 

 
Θεωρήθηκε 17/09/2020 

 
 

 

    Ο συντάξας      Ο προϊστάμενος της Δ/νσης    
                                   Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας    

                       και Πολιτισμού 
 

 

 
Ιωάννης Λαζαρίδης     Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

Δήμος Δράμας                                                                                         «Προμήθεια επίπλων» 
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 Περιγραφή είδους Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσότητα Τιμή Μονάδος 
(€) 

Δαπάνη ολική 
(€) 

1 Φυγοκεντρική υποβρύχια αντλία 

 

τεμάχιο 1   

2 Σωλήνα γαλβανιζέ βαρέως τύπου 

(πράσινη) 2’’ 

 

τεμάχιο 6   

3 Εργασίες εξαγωγής και 

εγκατάστασης αντλητικού 
συγκροτήματος και καθαρισμός 

γεώτρησης 

Κατά 

αποκοπή 

1   

ΣΥΝΟΛΟ  € 

Φ.Π.Α.  € 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ € 

 
 

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

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

 
Υπογραφή-Σφραγίδα 

Προμηθευτή ή νόμιμου 
Εκπροσώπου της Εταιρείας 

Δράμα     /    /2020 
 


