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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           
ΔΗΜΟΣ  ΔΡΑΜΑΣ                                                                     Δράμα 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                Αρ. Πρωτ.: 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου                                                                        
Ταχ. Κώδικας: 66133                                                                            
Πληροφορίες: Ε. Λαλές                                      Προς: - Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα
Τηλέφωνο: 2521350743 
e-mail: elales@dimosdramas.gr                                                                                  
             

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για «Προμήθεια μασκών για τις 
ανάγκες των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης», με την διαδικασία απευθείας ανάθεσης.

Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συγκεκριμένη ανάθεση, σύμφωνα με το 
Υπηρεσιακό Σημείωμα με αριθμ. πρωτ: 877/15-2-2020 της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & 
Πολιτισμού, Τμήμα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Πολιτισμού. 

Η χρηματοδότηση της δαπάνης θα καλυφθεί από την επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών 
για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού (COVID-19)  και  θα βα-ρύνει σχετική πίστωση του 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 που θα δημιουργηθεί ύστερα από αναμόρφωση που θα 
κατατεθεί προς έγκριση σε συνεδρίαση του Δ.Σ (μετά από πρόταση της οικονομικής επιτροπής) σύμφωνα 
με την παρ. 3β του άρθρου 10 της με αριθμ. 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) η οποία κυρώθηκε 
νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/20.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 3.087,67 € με τον Φ.Π.Α. (2.490,06 € χωρίς Φ.Π.Α.)
   
Τα υλικά που συμπεριλαμβάνονται στην εν λόγω προμήθεια και του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού αυτών έχουν ως ακολούθως:
 

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

1 Μάσκες παιδικές 
νηπιαγωγείου με ύφασμα 
αστεράκια και τύπωμα Logo 
Αστεράκια. Μέγεθος 17Χ9,5 
με ρυθμιζόμενο κορδόνι

ΤΕΜ 950 1,06 1.007,00 €

2 Μάσκες παιδικές δημοτικού 
μαύρες με τύπωμα 17Χ9,5

ΤΕΜ 2557 0,58 1483,06 €

ΣΥΝΟΛΟ 2.490,06 €
ΦΠΑ 24% 597,61 €
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 3.087,67 €

Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την προσφορά τους σφραγισμένη έως και την Δευτέρα, 22/2/2021 
και ώρα 9:00 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 «Προμήθεια μασκών για τις ανάγκες των μαθητών της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης»

Εντός του φακέλου οι συμμετέχοντες θα πρέπει να εσωκλείουν την οικονομική προσφορά τους. 
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Η κατακύρωση 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, στον κ. Ε. Λαλέ τηλ. 2521350743. 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΛΑΛΕΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
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Δήμος Δράμας                                                                                                    
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών                                                         
Τμήμα Προμηθειών                                                                Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή 
                                                                                    

«Προμήθεια μασκών για τις ανάγκες των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης»

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 Μάσκες παιδικές 
νηπιαγωγείου με ύφασμα 
αστεράκια και τύπωμα Logo 
Αστεράκια. Μέγεθος 17Χ9,5 
με ρυθμιζόμενο κορδόνι

ΤΕΜ 950

2 Μάσκες παιδικές δημοτικού 
μαύρες με τύπωμα 17Χ9,5

ΤΕΜ 2557

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

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

Υπογραφή-Σφραγίδα
Δράμα       /    /2021
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