
  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Δράμα 29/11/2018 

      ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ       Αρ.Πρωτ.:36464 

      ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Τμήμα Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Πολιτισμού 

Ταχ.δ/νση:       Πλατεία Ελευθερίας 

Ταχ. Κώδικας : 66133 Δράμα     

Πληροφορίες:    Ιωάννης Λαζαρίδης     Προς: - Κάθε Οικονομικό φορέα 

Τηλέφωνο:        2521027415                                                                  

Ηλεκ. Ταχυδρ.:  ilaza@dimosdramas.gr  

           

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για εργασίες συντήρησης και 

επισκευής  αθλητικών εγκαταστάσεων, με την διαδικασία απ' ευθείας ανάθεσης. 
 

 

      Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην παρακάτω εργασία, σύμφωνα με το Υπηρεσιακό 
Σημείωμα με αριθμ. πρωτ.:35984/27-11-2018 και με την υπ' αριθμ. 3/2018 μελέτη εργασιών της Δ/νσης 

Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού. 
   
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 5.000,00€ με τον Φ.Π.Α. 24% ή 4.032,26€ χωρίς τον Φ.Π.Α. 
 
  Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την προσφορά τους σφραγισμένη έως και την Πέμπτη 06/12/2018 

και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημαρχείο της πλατείας Ελευθερίας, 2
ο
 όροφος, στα γραφεία της Δ/νσης 

Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού. 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/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, Δημαρχείο της πλατείας 

Ελευθερίας, 2
ο
 όροφος 

Προσφορά για την ......................... 
 
Εντός του φακέλου οι συμμετέχοντες θα πρέπει να μας δηλώσουν σε Υπεύθυνη Δήλωση του 
Ν.1599/1986, 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, και σύμφωνα με το άρθρο 80 (αποδεικτικά μέσα): 
 
1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοση μεταγενέστερη της πρόσκλησης, σύμφωνα με την 

οδηγία με αριθμ. πρωτ. 5035/28-09-2018 της ΕΑΔΗΣΥ) 
 

Προσκόμιση αποσπάσματος του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, 

ισοδύναμου εγγράφου …….. από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση 
προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 

του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016: 
 

 Ειδικότερα στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. και Ι.K.E., η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά 
κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές και στις περιπτώσεις Α.Ε. και Α.Ε.Β.Ε., η υποχρέωση του προηγούμενου 

εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

 Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 
στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

 

 

mailto:ilaza@dimosdramas.gr


2) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι (τα 

συμμετέχοντα πρόσωπα φυσικά ή Νομικά) ως  προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

3) Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) τόσο για 
τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία να 

προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει 

την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών 
χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους. 

 
4) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας 

είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση 

Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα 
ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 

καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας 

του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ 

νόμιμου εκπροσώπου. 
 

5) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και 
το ειδικό επάγγελμά τους.   
 

6) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής (έκδοση μεταγενέστερη της πρόσκλησης, 
σύμφωνα με την οδηγία με αριθμ. πρωτ. 5035/28-09-2018 της ΕΑΔΗΣΥ) από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν 

βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 
εθνικές διατάξεις νόμου. 
 
7) Εάν ο οικονομικός φορέας είναι εταιρεία και το πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί εκπροσώπησης. 
 

Επίσης να δηλωθούν σε Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι: 
 

1) Έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αποδέχονται αυτούς 
ανεπιφύλακτα. 
 
2) Δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016. 
 

3) Αναλυτική κατάσταση όλων των οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να 
καταβάλουν εισφορές. 
 
Η εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν έως 31-12-2018. 
 
Ο Δήμος δεν υποχρεούται να προβεί στην εξάντληση του ποσού προϋπολογισμού. 
 
Η επιλογή θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή. 
 
Η κατακύρωση της εργασίας θα γίνει με Απόφαση Δημάρχου. 
 
Πληροφορίες και διευκρινίσεις θα δίνονται καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες επί της μελέτης 

– τεχνικές προδιαγραφές στη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού κος Αλεξίου 
Αθανάσιος, τηλ.: 2521027415. 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 
ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ



 

                                              ΣYΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
                                                             ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ   
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
 

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ    3/2018                                                      
                                                                 
                                                                                                  
                                                                                                                
                                                                                    
    
 

                                                                          
                                         ΠΡΟΥΠ:  5.000,00 
  

  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
 

Η παρούσα μελέτη  προβλέπει την  συντήρηση και επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων του 
Δήμου Δράμας 

Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν είναι: Α) Στο Δημοτικό Γήπεδο  Ξηροποτάμου 
ανακατασκευή δυο μεταλλικών πάγκων αναπληρωματικών παικτών ποδοσφαίρου διαστάσεων 7χ1,10χ2 

( επιμήκυνση των πάγκων κατά δυο μέτρα ,αστάρωμα και βάψιμο του σκελετού,τοποθέτηση τριών νέων 
καθισμάτων,αντικατάσταση του κατεστραμμένου πολυκαρπονικού πάχους  4mm που καλύπτει το 

στέγαστρο,και συγκόλληση τμήματος περίφραξης. Β) Στο Δημοτικό Γυμναστήριο  Αποξήλωση 

κατεστραμμένου χωρίσματος διαστάσεων 9,00χ3,60 μέτρων και της μεταλλικής ράγας οροφής στον χώρο 
οργάνων γυμναστικής του Δημοτικού Γυμναστηρίου,και τοποθέτηση νέου χωρίσματος από μελαμίνη με όλα 

τα  μικρό υλικά . Αποξήλωση παλαιάς σιδηράς πόρτας διαστάσεων 2,50χ 2,20 μέτρων,και τοποθέτηση νέας 
με γαλβανιζέ σκελετό και πλέγμα κάτω από της κερκίδες του Δημοτικού Σταδίου. Επισκευή και συντήρηση 

δίφυλλης σιδηράς πόρτας εισόδου στο Δημοτικό γυμναστήριο οργάνων γυμναστικής ( αποξήλωση πόρτας – 

αμμοβολή – αστάρωμα – βάψιμο τοποθέτηση νέας κλειδαριάς ,αντικατάσταση τζαμιών και άνοιγμα της 
πόρτας στην αντίθετη φορά. Γ) Γήπεδο Μπάσκετ χώρου πυροσβεστικής Αποξήλωση κατεστραμμένου 

και επανατοποθέτηση νέου ταμπλό μπασκέτας.        
 

 

      
Το συνολικό κόστος των εργασιών βάσει του προϋπολογισμού του ανέρχεται στο ποσό των 

5.000,00 με Φ.Π.Α   
 
 
 

                                                                                                     ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
                                                                                 ΔΡΑΜΑ 22-10-2018 
 

                                                                                               ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ 
                                                                                          ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
  

                                                                                                                                                                    



                                                                                      

 
 

 

                                              ΣYΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
                                                             ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ   

 

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 

 ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ    3/2018                                           Προυπ. 5.000,00Ευρώ 
 
 

Χρήση 2018 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
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Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας 
Δαπάνη 

Ομάδα  Γενικών εργασιών 

1 

Ανακατασκευή δυο μεταλλικών πάγκων 

αναπληρωματικών ποδοσφαίρου 
διαστάσεων  ( 7χ1,10 χ 2) μέτρων 
μήκους,  ( επιμήκυνση των πάγκων  
κατά δυο μέτρα, αστάρωμα και βάψιμο 
του   σκελετού τοποθέτηση τριών νέων  
καθισμάτων αντικατάσταση του 
κατεστραμμένου πολυκαρπονικού 
πάχους 4 mm που καλύπτει  το 
στέγαστρο,  και συγκόλληση τμήματος 
περίφραξης  στο Δημοτικό Γήπεδο 
Ξηροποτάμου 
 

1.1        
  τεμ 

 
2 1000 2000 

 2 

Αποξήλωση κατεστραμμένου 
χωρίσματος διαστάσεως 9,00χ 3,60 m, 
και της μεταλλικής ράγας οροφής  στον 
χώρο οργάνων γυμναστικής  του 
Δημοτικού Γυμναστηρίου και 
τοποθέτηση νέου χωρίσματος από 
μελαμίνη με όλα τα μικρο υλικά .   

1.2         τεμ 1 1000 1000 

 3 

Αποξήλωση παλαιάς κατεστραμμένη 
σιδηράς πόρτας διαστάσεων 2,50 χ 
2,20  ,και τοποθέτησης νέας με 
γαλβανιζέ σκελετό και πλέγμα κάτω 
από της κερκίδες του Δημοτικού 
Σταδίου 

1.3          τεμ 
          1                 
 

380 380 

 4 

Αποξήλωση κατεστραμμένου και 
επανατοποθέτηση νέου ταμπλό 
μπασκέτας  στο γήπεδο μπάσκετ στον 
χώρο της πυροσβεστικής 

1.4          τεμ 1 250 250 



5 

Επισκευή και συντήρηση δίφυλλης 
σιδηράς  πόρτας εισόδου στο Δημοτικό 

γυμναστήριο οργάνων γυμναστικής 
( αποξήλωση πόρτας -αμμοβολή- 
αστάρωμα – βάψιμο- τοποθέτηση νέας 
κλειδαριάς  αντικατάσταση  τζαμιών και 
άνοιγμα αντίθετης φοράς. 

  τεμ 1 402 402 

6        

7        

 Άθροισμα ομάδας  Γενικών εργασιών    4032 

 

 Άθροισμα εργασιών 4597 
 Γ.Ο. & Ε.Ε. - % - 

 Σύνολο  
 Απρόβλεπτα  - % - 

 Απολογιστικά Αναδόχου - 

 Αναθεωρήσεις - 

 Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ 4032 

 Φ.Π.Α.   24 % 968 

 Εργολαβικό αντικείμενο με ΦΠΑ 5000 
 Απολογιστικά Φορέα με ΦΠΑ - 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

5.000,00 
 

                                                                                                           
        

 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ                                                                  ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
                                                                                ΔΡΑΜΑ 22-10-2018 
 
                                                                            

                                        
        Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ                                       ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                                   ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

        
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          «Εργασίες συντήρησης και  επισκευής                                  

   ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                       αθλητικών εγκαταστάσεων» 

 Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,                        

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ      

Τμήμα Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Πολιτισμού 

Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή 

 

 
                                                                              

                                                                                            

 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Του   ________________________________________________ 

Έδρα ________________________________________________ 

Οδός _____________________________ Αριθμός ____________ 

Τ.Κ._________Α.Φ.Μ._________________ΔΟΥ_______________ 

Τηλέφωνο ______________________Φαξ:__________________ 

E-mail: _______________________________________________ 

 

 

ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

Εργασίες συντήρησης και επισκευής αθλητικών 
εγκαταστάσεών 

 

Φ.Π.Α. 24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 
Υπογραφή-Σφραγίδα 

Προμηθευτή ή νόμιμου 
Εκπροσώπου της Εταιρείας 

 

 

Δράμα     /      /2018 


