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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 το έργο της εκκαθάρισης της 
κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α.

Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συγκεκριμένη ανάθεση, σύμφωνα με τα όσα 
αναφέρονται στο Υπηρεσιακό Σημείωμα με αριθμ. πρωτ: 1477/4-3-2021 της Δ/νσης Διοικητικών 
Υπηρεσιών. 

Δεδομένου ότι επίκειται η λήψη Απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας αναφορικά με τη 
λύση της κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. και ότι στην εν λόγω 
Απόφαση πρέπει να συμπεριλαμβάνεται ο ορισμός εκκαθαριστή και το ύψος της αμοιβής του, ο Δήμος 
Δράμας αναζητεί με την παρούσα πρόσκληση προσφορές από εταιρίες ορκωτών λογιστών, που προτίθενται 
να αναλάβουν το έργο της εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης. Οι εν λόγω προσφορές θα τεθούν 
υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Η αμοιβή του εκκαθαριστή θα καταβληθεί τμηματικά ή εφάπαξ από την υπό εκκαθάριση δημοτική 
επιχείρηση, σε περίπτωση δε που τα διαθέσιμά της δεν επαρκούν προς τούτο, θα βαρύνει τον 
προϋπολογισμό του Δήμου σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 10 παρ. 9 Ν. 4071/2012.

Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την προσφορά τους σφραγισμένη έως και την Δευτέρα, 
8/3/2021 και ώρα 11:00 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 το «Έργο της εκκαθάρισης της κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την 
επωνυμία Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α.».

Εντός του φακέλου οι συμμετέχοντες θα πρέπει να εσωκλείουν την οικονομική προσφορά τους. 

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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