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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Θέμα: Πρόσκληση για ασφάλιση ακινήτων. 
 
     Ο Δήμος  Δράμας  ανακοινώνει ότι θα προβεί στην Ασφάλιση ακινήτων από κίνδυνο φωτιάς, 
προκειμένου να προστατεύσουμε τα κάτωθι ακίνητα του Δήμου μας: 
1)Τα κτίρια Νότια του Καπνολογικού Ινστιντούτου (αμαξοστάσιο) καθώς και τα περιεχόμενα εντός 
αυτών. 

2)Το νέο Δημοτικό κατάστημα  επί της οδού Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου γωνία  συνολικής επιφάνειας 5.604 
τ.μ. με υπόγειο ,ισόγειο , 1ο ,2ο και 3ο όροφο καθώς και τα περιεχόμενα εντός αυτού: έπιπλα ,  
φωτοτυπικά μηχανήματα ,εξοπλισμός γραφείου μηχανοργάνωσης (1 εξοπλισμός MAN , 1  εγκατάσταση 
MAN ,1 server  SINGULAR , 1 εγκατάσταση , 1 server GTEL , 1 εγκατάσταση , 1 εξοπλισμός σύζευξης , 1 
εγκατάσταση ,1 εξοπλισμός πύλης , 1 λογισμικό –υπηρεσίες πύλης , 1 εξοπλισμός GIS , 1 λογισμικό –
υπηρεσίες GIS, 90 υπολογιστές –οθόνες , 80 εκτυπωτές , RACK , 5 SWITCH  , 1 εξοπλισμός WIFI )  , 2 
αυτόματοι σχεδιαστές  κ.λ.π. 

3)Το κτίριο του αθλητικοπολιτιστικού  Κέντρου Κραχτίδη, συνολικής έκτασης 5.828  τ.μ. και  τα 
περιεχόμενα εντός αυτού , έπιπλα , αθλητικός εξοπλισμός  κλπ.  

4) Εγκαταστάσεις Δημοτικού σταδίου με   δύο  χώρους γραφείων με τα περιεχόμενα, τρείς αίθουσες 
άθλησης συνολικής έκτασης  600   τ.μ. με όργανα άθλησης, δύο καυστήρες  Θέρμανσης κλπ. 

5)Εγκαταστάσεις Δημοτικού κολυμβητηρίου συνολικής έκτασης 2.015 τ.μ.  με μηχανολογικό εξοπλισμό  
καυστήρα φυσικού αερίου και εγκαταστάσεις Γυμναστηρίου συνολικής έκτασης 1.621 τ.μ.  με γήπεδο 
μπάσκετ  με ξύλινο παρκέ , γραφεία με τα περιεχόμενα κλπ. 

6)11 (ένδεκα)  καταστήματα των Δημοτικών διαμερισμάτων με γραφεία με τα περιεχόμενα εντός αυτών 
, γραφεία, ντουλάπες, καρέκλες, υπολογιστές.  

7)Κέντρο Ενημέρωσης Επισκεπτών Πλατείας Ελευθερίας επιφάνειας 30 τ.μ. με  γραφεία, κουζίνα, 
υπολογιστή. 

8)Γυμναστήριο  Καλού Αγρού συνολικής επιφάνειας 550 τ.μ. με τα περιεχόμενα εντός αυτού, γραφεία, 
παρκέ γηπέδου κλπ.  

9) Πνευματικό Κέντρο Ξηροποτάμου , συνολικής επιφάνειας ισογείου και 1ου ορόφου 120  τ.μ. με τα 
περιεχόμενα εντός αυτού 70 καθίσματα , 10 τραπέζια , γραφεία κλπ.  

10) Πολιτιστικό Κέντρο Λιβαδερού συνολικής επιφάνειας συνολικής επιφάνειας ισογείου και 1ου ορόφου  
190  τ.μ. με τα περιεχόμενα εντός αυτού 250  καθίσματα , 40 τραπέζια  , κουζίνα  κλπ.  

11)Πολιτιστικό Κέντρο Μαυροβάτου συνολικής επιφάνειας ισογείου 200  τ.μ. με τα περιεχόμενα εντός 
αυτού 200 καθίσματα , 50 τραπέζια , κουζίνα  κλπ.  



12)Πολιτιστικό-Πνευματικό Κέντρο Δήμου Δράμας (Παλιό Δημαρχείο) επί της Πλατείας Ελευθερίας 
,συνολικής επιφανείας  ισογείου , 1ου ορόφου και 2ου ορόφου 1.275,99 τ.μ. με τα περιεχόμενα εντός 
αυτού , έπιπλα, γραφεία, ντουλάπες , υπολογιστές , κλπ. 

13)το καφενείο «Eλευθερία», παραδοσιακό διώροφο επί της οδού Βενιζέλου (μόνο ο πάνω  όροφος  
εμβαδού 175 τ.μ. χωρίς περιεχόμενα εντός αυτού). 

14)θόλος στέγασης αθλητικών δραστηριοτήτων, που είναι τοποθετημένος στον υπαίθριο  χώρο του  
Αθλητικοπολιτιστικού  Κέντρου  Δ.Κραχτίδης, συνολικής επιφάνειας 1.944 τ.μ. με τα περιεχόμενα εντός 
αυτού, σύμφωνα με την εισήγηση  με αριθμ. πρωτ: 50249/16-11-2017. Η δέσμευση της πίστωσης έγινε 
με την αριθμ. 1218/30-11-2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να 
καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές μέχρι την 19/12/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, 
και θ ακολουθήσει το άνοιγμα προσφορών στο Δημοτικό Κατάστημα Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου, 2ος 
όροφος-γραφείο 210, Δ/νση Οικονομικών, Τμήμα προμηθειών. 
   
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 3.500,00€ με το Φ.Π.Α. 
 
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να μας δηλώσουν σε Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα μας προσκομίσουν 
τα παρακάτω δικαιολογητικά, εφόσον η κατακύρωση θα γίνει στον Ανάδοχο που θα προσφέρει την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, επί ποινή αποκλεισμού 
από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016: 
 

1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως :α) στις περιπτώσεις εταιρειών 
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) 
στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 
του διοικητικού Συμβουλίου, 

2) Φορολογική ενημερότητα, 
3) Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν..4412/2016), 
4) Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού 

προσώπου (άρθρο 93 του Ν. 4412/2016)  
       

    Πληροφορίες και διευκρινίσεις θα δίνονται στο τηλ. 2521350630 γραφείο προμηθειών του Δήμου 
Δράμας, καθημερινά κος Μελιάδης Μιλτιάδης.  
 

 
 

Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΜΕΛΙΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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Οδός _____________________________ Αριθμός ____________ 

Τ.Κ._________Α.Φ.Μ._________________ΔΟΥ_______________ 

Τηλέφωνο ______________________Φαξ:__________________ 
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ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α 

Ασφάλιση ακινήτων (όπως παραπάνω)  

Φ.Π.Α. 24%  

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.  

 
 
               

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

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

 
 
 

Υπογραφή-Σφραγίδα 
Προμηθευτή ή νόμιμου 

Εκπροσώπου της Εταιρείας 
 


