
  
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Δράμα 24/11/2020 
ΔΗΜΟΣ  ΔΡΑΜΑΣ                                                               Αρ. Πρωτ.: 31873 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                          
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                              
Ταχ. Κώδικας: 66133                                                            Προς: - Κάθε οικονομικό φορέα 
Πληροφορίες: Αλεξάνδρα Καρακασίδου                                            
Τηλέφωνο: 2521350631                                                        
Ηλ. Ταχ/μείο: akara@dimosdramas.gr                                      
                           
 
Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για προμήθεια επίπλων, με την 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 
 
Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην παρακάτω προμήθεια επίπλων, σύμφωνα με το 
Υπηρεσιακό Σημείωμα με αριθμ. πρωτ: 31198/18-11-2020 της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας, ενώ η 
δέσμευση της πίστωσης έγινε με την αριθμ. 1377/20-11-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.  
 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 719,20€ με το Φ.Π.Α. (580,00€ χωρίς Φ.Π.Α.) 
 

 
    Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την προσφορά τους σφραγισμένη έως και την Τρίτη 
01/12/2020 και ώρα 11:00 πμ, στο Πρωτόκολλο 1ος όροφος γρ.103. 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 παράδοση θα γίνει τμηματικά η ολικά ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. 
Ο Δήμος δεν υποχρεούται να προβεί στην εξάντληση του ποσού του προϋπολογισμού.  
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 της μελέτης - τεχνικές προδιαγραφές στην Δ/νσης Δημοτικής 

Αστυνομίας κ. Ι. Τσαμπαλάκης τηλ. 2521350607. 
 
 

Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΜΕΛΙΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



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: _______________________________________________      

Περιγραφή ΤΜΧ Τιμή τμχ χωρίς ΦΠΑ 

α) Πιο συγκεκριμένα το ένα (1) κάθισμα γραφείου θα έχει 

τα εξής χαρακτηριστικά.  

-Εξωτερικές Διαστάσεις : 60x62x116/126 cm 

-Ύψος Καθίσματος 45/55cm 

-Χρώμα: μαύρο 

-Κάθισμα γραφείου με μεταλλική βάση, επινικελωμένη με 

χρώμιο. 

-Αφρώδες υλικό στην έδρα για άνετο κάθισμα. 

-Αντιιδρωτικό ύφασμα στην έδρα και ενισχυμένο δίχτυ στην 

πλάτη με extra μετακινούμενο μαξιλαράκι για την μέση. 

-Προσκέφαλο για ξεκούραση του αυχένα. 

-Μηχανισμός relax ανάκλησης πλάτης. 

-Ρυθμιζόμενο ύψος με μηχανισμό αμορτισέρ 

-Σταθερά μπράτσα. 

Η εκτιμώμενη τιμή για το παραπάνω είδος είναι 130 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.). 

1 € 

β) Τα υπόλοιπα τρία καθίσματα γραφείου θα έχουν τα 

εξής χαρακτηριστικά: 
-Εξωτερικές Διαστάσεις : 58x58x95/105 cm 
-Ύψος Καθίσματος 45/55cm 
-Κάθισμα γραφείου με μεταλλική βάση χρωμίου 
υψηλής αντοχής και αντιιδρωτικό ύφασμα στην έδρα 

-Αφρώδες υλικό για άνετο κάθισμα 

-Χρώμα: μαύρο 

-Ρυθμιζόμενο Ύψος με μηχανισμό αμορτισέρ και 

μηχανισμό relax πλάτης  
Η εκτιμώμενη τιμή για τα παραπάνω είδη είναι 300 ευρώ (χωρίς Φ.Π..Α.) 

3 € 

2) Ένα (1) γραφείο συνεδριάσεων  

Επαγγελματικό γραφείο συνεδριάσεων με στρόγγυλη επιφάνεια, κατασκευασμένο από 

ανθεκτική μελαμίνη σε απόχρωση οξιάς και μεταλλική 

βάση σε γκρι απόχρωση. 
Διαστάσεις: Φ105x75 εκ.   

Η εκτιμώμενη τιμή για το παραπάνω είδος είναι 150 ευρώ 

(χωρίς ΦΠΑ) 

1  

Σύνολο € 

ΦΠΑ  € 

Γενικό σύνολο € 

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

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

Είναι απολύτως σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας. 
Υπογραφή-Σφραγίδα 
Δράμα     /    /2020 


