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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           
ΔΗΜΟΣ  ΔΡΑΜΑΣ                                                                     
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                         
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου                                                                        
Ταχ. Κώδικας: 66133                                                                            
Πληροφορίες: K. Ομφαλίδης                                    Προς: ΠΑΝΑΪΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 
Τηλέφωνο: 2521350715
E-mail: komfa@dimosdramas.gr                                                                                  
                              

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέμα: Προμήθεια καλύμματος για το στρώμα άλματος εις ύψος''.

Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συγκεκριμένη ανάθεση, σύμφωνα με το 
Υπηρεσιακό Σημείωμα με αριθμό πρωτοκόλλου: 641/07-02-2023 της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, 
Παιδείας και Πολιτισμού, ενώ η δέσμευση της πίστωσης έγινε με την αριθμ. 237/2023 απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 1.200,00 € με το Φ.Π.Α. (967,74 € χωρίς το Φ.Π.Α.)
  

Παρακαλούμε να υποβάλετε την  προσφορά σας  σφραγισμένη έως και την Τρίτη  14/02/2023 και 
ώρα 14.00 μ.μ, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου  1ος όροφος γρ.103. 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 καλύμματος για το στρώμα άλματος εις ύψος».
 
Η κατακύρωση θα γίνει με Απόφαση Δημάρχου. 

Εντός του φακέλου οι συμμετέχοντες εσωκλείουν μόνο την οικονομική τους προσφορά, καθώς και 
μέσω από το myAADE – τα στοιχεία μητρώου της επιχείρησης – αναλυτική εκτύπωση. 

Δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν 
προσφορά. (άρθρο 120 παρ.3β του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του 
Ν.4782/2021)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες επί της μελέτης - τεχνικές προδιαγραφές, στον κ. Ι. Λαζαρίδη, 
τηλ. 2521027415 κι επί των όρων της πρόσκλησης στον κ. Κ. Ομφαλίδη τηλ. 2521350715. 

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

https://4412.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-120-%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%BE%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CF%88%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%8D%CE%BC/
https://4412.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-53-%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%BE%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CF%88%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%8D%CE%BC/
https://4412.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-53-%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%BE%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CF%88%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%8D%CE%BC/
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                         
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1ης Ιουλίου
Ταχ. Κώδ. : 66133                                                   
                    

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Του   ________________________________________________
Έδρα ________________________________________________
Οδός _____________________________ Αριθμός ____________
Τ.Κ._________Α.Φ.Μ._________________ΔΟΥ_______________
Τηλέφωνο ______________________Φαξ:__________________
E-mail: _______________________________________________

ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Φ.Π.Α. ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ

Κάλυμμα για το στρώμα άλματος εις ύψος

Να είναι σχεδιασμένο ώστε να προστατεύει το 
στρώμα από τη βροχή και άλλες αντίξοες καιρικές 
συνθήκες. 
 Να είναι κατασκευασμένο από ισχυρό vinyl, το 
οποίο θα εφαρμόζει και προσαρμόζεται στο 
υπάρχον στρώμα με ειδικούς μεταλλικούς 
γάντζους. 

           1

 Ολογράφως χωρίς Φ.Π.Α

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

         ………………………………………………………………………………………………………………    

Υπογραφή-Σφραγίδα
Προμηθευτή ή νόμιμου

Εκπροσώπου της Εταιρείας
Δράμα    /    /2023

Προμήθεια καλύμματος για το στρώμα 
άλματος εις ύψος.
Κ.Α. 15.7135.04 (προμήθεια λοιπού εξοπλισμού)
CPV: 39512300-7 Καλύμματα στρωμάτων
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.200,00€ (συµπ. Φ.Π.Α. 24%)
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