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ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ 

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 

 

Ο Δήμαρχος Δράμας έχοντας υπόψη: 

 

1.Την υπ’ αριθμ. 236/2019 (ΑΔΑ: ΩΗΒ2Ω9Μ-ΨΧΔ) απόφαση Οικονομικής 

Επιτροπής (ΑΟΕ) περί έγκρισης όρων δημοπράτησης  

2. Η υπ. αριθμ. 35475/19-11-2019  Διακήρυξη με ΑΔΑΜ: 19PROC005875069. 

3.Την υπ’ αριθμ. 323/2020 (ΑΔΑ: ΨΘΗΘΩ9Μ-ΟΝ7) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής με την οποία αποφασίστηκε  επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας για 

την σύναψη σύμβασης για την προμήθεια των ειδών της ΟΜΑΔΑΣ Β («προμήθεια 

αθλητικού υλικού») του αρχικού διαγωνισμού, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 

7.049,90 € (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) με την διαδικασία του άρθρου 26 

(επιλογή των διαδικασιών) παρ.2 περ.β του Ν.4412/2016. 

4.Την ανάγκη έγκαιρης ανάθεσης της εν λόγω σύμβασης προμήθειας. 

 
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ  

 

τον οικονομικό φορέα ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ σε ανταγωνιστική διαδικασία 

με διαπραγμάτευση, βάσει του άρθρου 26 παρ. 2 περ. β΄ του Ν. 4412/2016 για την 

ανάθεση της σύμβασης προμήθειας συνολικού προϋπολογισμού 7.049,90 € μη 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (8.741,88 € με ΦΠΑ)  χωρίς ουσιώδη τροποποίηση 

των αρχικών όρων της υπ. αριθμ. 35475/19-11-2019  Διακήρυξης  με ΑΔΑΜ: 

19PROC005875069 και των Τεχνικών Προδιαγραφών αυτής. 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τμηματικά ή συνολικά τα είδη σε χρονικό 

διάστημα τριών μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

 

Επανάληψη στο ορθό 



Τα προς προμήθεια είδη έχουν ως ακολούθως: 

 

 

Η προσφορά θα αφορά το σύνολο των ειδών/ποσοτήτων.  Προσφορά η οποία θα 

δίδεται για μέρος της προκηρυχθείσας είδος/ποσότητας θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη (άρθρο 59 του Ν.4412/2016). 

 

Προκειμένου οι  οικονομικοί φορείς  να συμμετάσχουν  στην διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης θα πρέπει να υποβάλλουν  προσφορά εντός δεκατριών (13) ημερών 

από την ημέρα κοινοποίησης της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στη υπ. αριθμ. 35475/19-11-2019  

Διακήρυξη  με ΑΔΑΜ: 19PROC005875069.  

 

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 29 του Ν. 4412/2016, 

η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει τη σύμβαση σε οικονομικό 

φορέα με βάση την αρχική προσφορά του που  θα  υποβληθεί  στο  πλαίσιο  της  

παρούσας  διαδικασίας,  χωρίς  περαιτέρω διαπραγμάτευση. 

 

Η υποβολή των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με 

καταληκτική ημερομηνία την  23/11/2020 και ώρα 17:00 (Σχετικός Αρ. Α/Α 

Συστήματος    102141). 

 
 
               

Ο Αντιδήμαρχος 

Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

 

 

 

 

 

Ιωάννης Εφραιμίδης 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΟΜΑΔΑ Β 

(Προμήθεια αθλητικού υλικού) 

1 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΠΟ PVC 

15.7135.01 

Τ.Μ. 230 22,33 5.135,9€ 

2 
ΤΑΜΠΛΟ ΜΠΑΣΚΕΤΑΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

τεμάχιο 
1 1.200,00 1.200,00 

3 ΤΑΜΠΛΟ ΜΠΑΣΚΕΤΑΣ ΑΠΟ PLEXIGLASS 
τεμάχιο 

1 290,00 290,00 

4 ΦΙΛΕ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 
τεμάχιο 

2 150,00 300,00 

5 ΔΙΧΤΥΑ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 
τεμάχιο 

4 31,00 124,00 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΚΑ 15.7135.01) 7.049,90 

ΦΠΑ 24% 1.691,98 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (με ΦΠΑ) 8.741,88 
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