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Σας  γνωρίζουμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ενδιαφέρεται για τη στεγάνωση του δώματος 

των γραφείων του κτιρίου του Δημόσιου ΚΤΕΟ της Π.Ε. Δράμας εμβαδού κάτοψης 300 μ2 και περιμετρικών 
στηθαίων 110 μ2 . 

Για το λόγο αυτό θα θέλαμε –εάν ενδιαφέρεστε να καταθέσετε και τη δική σας οικονομική προσφορά 
στις προς ζήτηση υπηρεσίες, στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας, γραφείο 449 από 13-04-2018 
έως    20-04-2018 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (πρωτοκολλημένη από το γραφείο 449). 

Η Οικονομική Προσφορά θα αφορά τιμή σε ευρώ με Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης τη συνολικά 
χαμηλότερη τιμή, εφόσον όμως οι προδιαγραφές πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις υπηρεσίας, σε 
διαφορετική περίπτωση δε θα πραγματοποιηθεί η δαπάνη. 

Οι προς παροχή ζητούμενες υπηρεσίες είναι οι εξής 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

A/A ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ ΚΑΘ.ΑΞΙΑ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Καθαρισμός με υδροβολή με πίεση του δώματος και των 
στηθαίων, 

2 
Καθαίρεση των σαθρών επιχρισμάτων των στηθαίων του δώματος 
από την εσωτερική πλευρά, όπου απαιτείται, 

3 Αστάρωμα του συνόλου της επιφάνειας με κατάλληλα υλικά, 

4 Κατασκευή νέων επιχρισμάτων, όπου απαιτείται, 

5 
Επισκευή του δαπέδου του δώματος (σφράγιση ρωγμών κλπ), 
όπου απαιτείται  

6 Υγρομόνωση του συνόλου της επιφάνειας με κατάλληλα υλικά.   

4.032,26 € 4.032,26 € 967,74 € 5.000,00 € 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

Δράμα,    13-04-2018 
Αριθ. Πρωτ.: 2176 
 
 

Προς: Ενδιαφερόμενους 



Ε.Π. 
Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Δ/νσης 

Τ.Ε.Π.Ε.Δράμας 
 
 
 

Σιδηρόπουλος Θεόδωρος 
Αγρ. Τοπογρ. Μηχανικός 

 
 

Κάθε σελίδα της Οικονομικής Προσφοράς παρακαλούμε να έχει τη σφραγίδα και την υπογραφή σας. 
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις και οτιδήποτε άλλο τις 
καθιστούν ασαφείς ή δυσανάγνωστες και θα πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο. 

Στο φάκελο θα πρέπει να εσωκλείεται πέραν της οικονομικής προσφοράς (βάσει νόμου)                       
α) Φορολογική Ενημερότητα, β) Ασφαλιστική Ενημερότητα, γ) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου. 

Σε περίπτωση που η προσφορά δεν υποβάλλεται από ατομική επιχείρηση, αλλά από οποιαδήποτε 
νομικής μορφής, θα πρέπει να προσκομίζονται τα απαραίτητα έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης. 

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Π.Α.Μ.Θ. και της Π.Ε. Δράμας. 
Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία χρειαστείτε, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε 
οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα   και ώρα με τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων στο τηλ: 2521351420. 
 
 
 
 
 
 
 


		2018-04-13T12:34:15+0300
	ΔΡΑΜΑ
	ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ




