
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               
ΔΗΜΟΣ  ΔΡΑΜΑΣ                                                                       Δράμα 03/12/2020 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                  Αρ. Πρωτ.:  32788 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Ταχ. Δ/νση: Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου                                                                         
Ταχ. Κώδικας: 66133                                                                             
Πληροφορίες: Α. Καρακασίδου                                                               Προς: - Κάθε οικονομικό φορέα 
Τηλέφωνο: 2521350630  
e-mail: akara@dimosdramas.gr                                                                                   
              
 
Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για «Προμήθεια Χριστουγεννιάτικου 
διακόσμου για τις ανάγκες στολισμού», με την διαδικασία απευθείας ανάθεσης. 
 
   Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συγκεκριμένη ανάθεση, σύμφωνα με το Υπηρεσιακό 
Σημείωμα μαζί με την συν. μελέτη με αριθμ. πρωτ: 31508/20-11-2020 της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας 
Παιδείας & Πολιτισμού, Τμήμα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Πολιτισμού,  ενώ η δέσμευση της πίστωσης 
έγινε με την αριθμ. 1401/3-12-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.  

 
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 24.800,00€ με τον Φ.Π.Α. (20.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α.) 

    
 Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την προσφορά τους σφραγισμένη έως και την Τρίτη 08/12/2020 
και ώρα 12:00 πμ, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου 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 ……………………………………………………….. 
 
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 ΝΟΜΙΜΗ 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).  

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.  (απαιτείται να εκδοθεί από 

όλους τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς).  

3) Εάν ο οικονομικός φορέας είναι εταιρεία, τo πιστοποιητικό 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 θα γίνει με Απόφαση Δημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής. 
 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να παραδώσει τα προς προμήθεια είδη εντός μιας εργάσιμης 
ημέρας. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες επί της μελέτης - τεχνικές προδιαγραφές, στον κ. Ε. Λαλέ τηλ. 2521350743.  

 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ α.α. 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΛΑΛΕΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Δήμος Δράμας                                                                                                     
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών       
Τμήμα Προμηθειών                                                                 
                                                                                     

«Προμήθεια Χριστουγεννιάτικου διακόσμου για τις ανάγκες στολισμού» 
Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Του   ________________________________________________ 

Έδρα ________________________________________________ 

Οδός _____________________________ Αριθμός ____________ 

Τ.Κ._________Α.Φ.Μ._________________ΔΟΥ_______________ 

Τηλέφωνο ______________________Φαξ:__________________ 

E-mail: _______________________________________________  

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Διακοσμητικό αστέρι 3D με 
λαμπάκια  

ΤΕΜ 3   

2 Διακοσμητικό αστέρι 
νυφάδα 3D με λαμπάκια  

ΤΕΜ 3   

3 Λαμπάκια 300Φ κουρτ. 
FLASH DAYLIGΗT 

ΤΕΜ 90   

4 Λαμπάκια 300Φ κουρτ. 
FLASH WARM 

ΤΕΜ 80   

5 Λαμπάκια επέκτ. 100Φ LED 
WARM 

ΤΕΜ 80   

6 Λαμπάκια 180Φ 8 Προγραμ. 
DAYLIGHTI 

ΤΕΜ 80   

7 Λαμπάκια επέκτ. 500Φ LED 
WARM 

ΤΕΜ 80   

8 Λαμπάκια επέκτ. 300Φ LED 
WARM 

ΤΕΜ 80   

9 Μίνι λαμπτήρες LED σε 
καουτσούκ 

ΤΕΜ 8   

ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 24%  

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  
 

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

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

 
Υπογραφή-Σφραγίδα 
Δράμα       /    /2020 

 

 

 

 

 



Δήμος Δράμας                                                                                                     
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών       
Τμήμα Προμηθειών                                                                 
                                                                                     

«Προμήθεια Χριστουγεννιάτικου διακόσμου για τις ανάγκες στολισμού» 
Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή 

 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Του   ________________________________________________ 

Έδρα ________________________________________________ 

Οδός _____________________________ Αριθμός ____________ 

Τ.Κ._________Α.Φ.Μ._________________ΔΟΥ_______________ 

Τηλέφωνο ______________________Φαξ:__________________ 

E-mail: _______________________________________________  

 

1. Διακοσμητικό αστέρι 3D με λαμπάκια  
 
Επιδαπέδιο 3D αστέρι με 1600 λαμπτήρες LED και 400 λαμπτήρες  LED φωτοσωλήνα  0.03W  
IP 65  200X30X180 CM θερμό λευκό 2500Κ  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά)  :  
            (Ολογράφως) :  

 
2. Διακοσμητικό αστέρι νυφάδα 3D με λαμπάκια  

 
Επιδαπέδιο 3D αστέρι με 500 λαμπτήρες LED και 880 λαμπτήρες LED φωτοσωλήνα  0.03W  
IP 65  165X30X165 CM θερμό λευκό 2100Κ 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά)  :  
             (Ολογράφως) :  

 
3. Λαμπακια 300Φ κουρτ. FLASH DAYLIGT 

 
Χριστουγεννιάτικα λαμπάκια λευκά, κουρτίνα με λαμπάκια FLASH επεκτεινόμενα 6500Κ,  
50,000h,  IP44 με διάφανο καλώδιο  με 1,5μ πλάτος και 4μ μήκος με τροφοδοσία 230V 
31V/6w. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά)  :  
            (Ολογράφως) :  

 
4. Λαμπάκια 300Φ κουρτ. FLASH WARM 

 
Χριστουγεννιάτικα λαμπάκια λευκά, κουρτίνα με λαμπάκια FLASH επεκτεινόμενα 2400Κ,  
50,000h,  IP44  με διάφανο καλώδιο  με 1,5μ πλάτος και 4μ μήκος με τροφοδοσία 230V 
31V/6w.  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά)  :  
            (Ολογράφως) :  

 
 

5. Λαμπάκια επέκτ. 100Φ LED WARM 
Χριστουγεννιάτικα λαμπάκια λευκά 100, επεκτεινόμενα 2400Κ,  50,000h,  IP44 με διάφανο 

καλώδιο  με 5μ μήκος με τροφοδοσία 230V 31V/3.6w.  
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά)  :  
            (Ολογράφως) :  

 



6. Λαμπάκια 180Φ 8 Προγραμ. DAYLIGHTI  
 
Χριστουγεννιάτικα λαμπάκια λευκά 180 με πρόγραμμα 8 λειτουργιών  επεκτεινόμενα 2400Κ,  
50,000h,  IP44 με διάφανο καλώδιο  με 9μ μήκος με τροφοδοσία 230V 31V/3.6w.  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά)  :  
            (Ολογράφως) :  

 
7. Λαμπάκια επέκτ. 500Φ LED WARM  

 
Χριστουγεννιάτικα λαμπάκια λευκά 500  επεκτεινόμενα 2400Κ,  50,000h,  IP44 με διάφανο 
καλώδιο  με 25μ μήκος με τροφοδοσία 230V 31V/7.2w 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά)  :  
            (Ολογράφως) :  

 
8. Λαμπάκια επέκτ. 300Φ LED WARM 

 
Χριστουγεννιάτικα λαμπάκια λευκά 300  επεκτεινόμενα 2400Κ,  50,000h,  IP44 με διάφανο 
καλώδιο  με 15μ μήκος με τροφοδοσία 230V 31V/6w. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά)  :  
            (Ολογράφως) :  

 
9. Μίνι Λαμπτήρες LED σε καουτσούκ καλώδιο 

 
Πράσινο κορδόνι 10 μέτρων με 80 led μπλε μίνι λαμπτήρες και επεκτεινόμενο. Οι μίνι λυχνίες 
LED, θα είναι ειδικού τύπου ώστε εάν μία ή περισσότερες καούν, το κορδόνι να συνεχίζει να 
λειτουργεί κανονικά. Οι λυχνίες led είναι συνδεδεμένες επάνω σε καλώδιο καουτσούκ 
H03RNF.  
Οι λυχνίες LED θα έχουν στο εξωτερικό τους ενσωματωμένα πλαστικά καλύμματα ώστε να 
εξασφαλίζεται πλήρης στεγανότητα και ασφάλεια στο κορδόνι. Η συνολική κατανάλωση του 
κάθε 10μ. κορδονιού με 80 LED είναι ~3Watt και κάθε LED λυχνία έχει τα εξής χαρακτηριστι-
κά:  
2.8-2.9V  0.056 W .  
Στην αρχή του κορδονιού θα υπάρχει καλώδιο καουτσούκ του τύπου Η05RN-F με διατομή 
2Χ1 τετραγωνικά χιλιοστά με ενσωματωμένο AC/DC ενναλάκτη, ενώ στο τέλος του θα υπάρ-
χει ειδικό στεγανό βιδωτό φισάκι επέκτασης, ώστε το κορδόνι μας να παίρνει το επιθυμητό 
μήκος από 10 μέτρα σε 20, 30, 40, 50, 60 έως και 100 μέτρα με μία παροχή. 
 
Τηρούμενες νόρμες σύμφωνα με την οδηγία  LVD 2014/35/EU (ΕΧ LVD 2006/95/EC),: 
EN 60598-2-20:2015  
EN 60598-1:2015 
Τάση λειτουργίας 230V 
Κατανάλωση ~3 Watt/10m 
Ελάχιστος Δείκτης στεγανότητας ΙΡ44  
Το παραπάνω κορδόνι έχει την σήμανση CE για εξωτερικό χώρο.  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά)  :  
            (Ολογράφως) :  

 
ΔΡΑΜΑ ….. /…….. /2020 

 
 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
(υπογραφή – σφραγίδα) 
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