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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΙΔΟΣ  ΠΑΡΟΧΗΣ:  Παροχή  υπηρεσιών  μεταφοράς
όλων των υλικών αρχείων και  μέσων –εξοπλισμού-
λόγω μεταστέγασης των Υπηρεσιών έδρας της Δ.Α.
Δράμας σε δωρεάν παραχωρηθέν κτίριο .
(Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄)

1. Γνωρίζεται ότι οι Υπηρεσίες έδρας της  Διεύθυνση Αστυνομίας Δράμας και συγκεκριμένα το Επιτελείο,
Α.Τ.  Δράμας,  το  Τ.Α.   Δράμας  ,  Τ.Τ.  Δράμας  και  η  Λέσχη,  πρόκειται  να  μεταστεγασθούν  στο  υπό
παράδοση κτίριο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δράμας, που βρίσκεται στην Δράμα, επί της οδού 1η Ιουλίου
και Χρυσοβέργη, Τ.Κ. 66132.
    Ως  εκ  τούτου  και  κατόπιν  της  υπ’  αριθ.  8045/22/58554-1  από  5-4-2017  Απόφασης  Ανάληψης
Υποχρέωσης της Δ-νσης Οικονομικών/Α.Ε.Α. (Α.Δ.Α. 62ΖΚ465ΧΘ7-ΥΜΞ), η Δ.Α. Δράμας προτίθεται να
προβεί  στην  αμοιβή εργασιών μεταφοράς του εξοπλισμού,  των υπό μετοίκιση Υπηρεσιών,  εντός  του
συνολικού  ποσού  των  είκοσι  τεσσάρων  χιλιάδων  οχτακοσίων  Ευρώ   (24.800,00  €),
συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ 24% και των νόμιμων κρατήσεων.

2. Ως κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών  ορίζεται αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή, στο
σύνολο των υπό παροχή υπηρεσιών.

3. Η προσφορά θα πρέπει να έχει συνταχθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης και να
καλύπτει, επί ποινή ακυρότητας, το σύνολο των υπό παροχή υπηρεσιών.
   Οι  προς μετοίκηση Υπηρεσίες  και  η  περιγραφή του  έργου  μεταστέγασης  των Υπηρεσιών και  της
μεταφοράς του εξοπλισμού αυτών αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας Πρόσκλησης. 
    Η  κατάθεση  προσφοράς  αποτελεί  και  δήλωση  αποδοχής  των  προδιαγραφών  που
αναγράφονται   στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’  της παρούσας και  αμάχητο τεκμήριο ότι  ο ανάδοχος έχει
επισκεφθεί, ελέγξει και  έχει λάβει πλήρη γνώση των γενικών ,ειδικών και λοιπών συνθηκών του
έργου.     

4. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν πενήντα (150)  ημερολογιακές
ημέρες,  από  την  επόμενη  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  κατάθεσης  των  προσφορών.  Η  ισχύς  της
προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αρμόδια Επιτροπή, πριν
την  λήξη  της,  για  εξήντα  (60)  ακόμη  ημέρες.  Μετά  τη  λήξη  και  του  χρόνου  παράτασης  ισχύος  της
προσφοράς,  εφαρμόζονται  τα  προβλεπόμενα  στο  άρθρο  13  του  Π.Δ.  118/2007  (Φ.Ε.Κ.
150/Α/10.07.2007). Προσφορά, που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.    

5. Η   προϋπολογιζόμενη  δαπάνη  του  ως  άνω  έργου  ανέρχεται  στο  ποσό  των  είκοσι  τεσσάρων
χιλιάδων οχτακοσίων Ευρώ  (24.800,00 €), συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ 24% και των νόμιμων
κρατήσεων.        
1.   Ειδικότερα ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τις εξής κρατήσεις: 
α) υπέρ ασφαλιστικών ταμείων ΕΛ.ΑΣ : .Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. 2,72%, Μ.Τ.Σ. 2,72%, ήτοι μερικό σύνολο 5,44% 
και επί του μερικού συνόλου τέλη χαρτοσήμου 2% και επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%
 β) ) υπέρ της Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ν.4013/11), ως εξής:
0,06 % επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου, κράτησης αναλογικού τέλους χαρτοσήμου ποσοστού 3 % 
επί της προαναφερθείσας κράτησης και κράτησης υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20 % επί του χαρτοσήμου.



γ) υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών  (Ν.4412/2016 Α’ 147 άρθρο 350 παρ. 3 ) ως 
εξής:
0,06 % επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου, κράτησης αναλογικού τέλους χαρτοσήμου ποσοστού 3 %
επί της προαναφερθείσας κράτησης και κράτησης υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20 % επί του χαρτοσήμου
2. Επίσης θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
3. Ο προμηθευτής βαρύνεται με την χαρτοσήμανση της σύμβασης.

6. Η πληρωμή της δαπάνης θα γίνει με την έκδοση ισόποσου χρηματικού εντάλματος, στο όνομα του
δικαιούχου, από την Γ.Δ.Ο.Ε.Σ./Δ.Ε.Ε.Π.Δ. του Υπουργείου Εσωτερικών σε βάρος των πιστώσεων του
Φορέα  07  Ειδικός  Φορέας  410  «ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ»,  του  προϋπολογισμού  εξόδων  του
οικονομικού έτους 2017, και Κ.Α.Ε. 0829.

Η πληρωμή του δικαιούχου θα γίνει εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή από την
Υπηρεσία  μας,  του  σχετικού  τιμολογίου,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στην  Παράγραφο  6  της
Υποπαραγράφου Ζ.5 του Ν. 4152/2013 (Α-107).

7. Οι  ενδιαφερόμενοι  παρακαλούνται  να  καταθέσουν  ή  να  αποστείλουν  προς  την  Διεύθυνση
Αστυνομίας Δράμας, στην οδό Γ. Παπανδρέου 35α  / Δράμα, έως την 8 Μαΐου 2017 ημέρα Δευτέρα
και  ώρα  11.00  π.μ.  (ημερομηνία  και  ώρα  λήξης  προθεσμίας  κατάθεσης  προσφορών),  τις
προσφορές τους,  εντός σφραγισμένου φακέλου (επί ποινή αποκλεισμού) ο οποίος θα φέρει τις
εξής ενδείξεις: 
     α) την φράση «Να αποσφραγισθεί μόνο από την αρμόδια Επιτροπή».
     β) τη λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.
     γ) τον πλήρη τίτλο της Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.
     δ) τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας Πρόσκλησης.
     ε) την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών. 
  στ) τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.

α. Οι προσφέροντες υποβάλλουν με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο
i. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο
διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους (άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ΄ του Π.Δ. 118/2007)

β. Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», εντός του οποίου τοποθετείται
σε δύο αντίγραφα η τεχνική προσφορά, η οποία θα περιλαμβάνει, επί ποινή απόρριψης :
i.) Πλήρη και λεπτομερή τεχνική περιγραφή των προσφερομένων υπηρεσιών,

γ. χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», εντός του οποίου 
τοποθετείται η οικονομική προσφορά σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα (Παράρτημα Β’).

γ1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄-75), όπως εκάστοτε ισχύει στην 
οποία
να αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας Πρόσκλησης και να δηλώνεται ότι :

 η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης της οποίας έλαβαν
γνώση.

 αποδέχονται  ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης υποχρεωτικά και  με ποινή
αποκλεισμού.

 δεν απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.
 ο χρόνος  ισχύος  της  προσφοράς,  είναι  εκατόν  πενήντα  (150)  ημερολογιακές  ημέρες  από την

επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης των προσφορών τους.
 να αναφέρουν όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής

ασφάλισης.
 Η επιχείρηση του προσφέροντος, δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας.

Δεν τελεί σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης 
κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.Δ. 118/2007 κατά την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών.

γ2) Φορολογική ενημερότητα, πρωτότυπη ή μέσω διαδικτύου και εν ισχύ κατά την ημέρα αποσφράγισης
των προσφορών που να αναγράφει για συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου.
γ3)Ασφαλιστική ενημερότητα, πρωτότυπη ή μέσω διαδικτύου και εν ισχύ κατά την ημέρα αποσφράγισης
των προσφορών που να αναγράφει  για  συμμετοχή  σε διαγωνισμούς του Δημοσίου,  από όλους  τους
φορείς στους οποίους καταβάλλουν εισφορές.
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    γ4) απόσπασμα ποινικού μητρώου {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}

8.  Οι  προσφέροντες  δικαιούνται  να  παρίστανται,  εφόσον  το  επιθυμούν,  κατά  την  αποσφράγιση  των
προσφορών,  η οποία θα πραγματοποιηθεί  στον 2ο όροφο της  Διεύθυνσης Αστυνομίας Δράμας (Γ.
Παπανδρέου 35α , Δράμα), στο Γραφείο Υπασπιστού , την 8 Μαΐου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα
11.00 π.μ. (ημερομηνία και ώρα λήξης προθεσμίας κατάθεσης προσφορών),

9. Οι προσφορές που περιέρχονται στην Διεύθυνση Αστυνομίας Δράμας, μετά την λήξη της προθεσμίας
για την παραλαβή των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους προσφέροντες.

10. Τυχόν  διευκρινήσεις  παρέχονται  από  την  Υπηρεσία  μας  (τηλ.  2521055295,  2521022441,  fax
2521027554), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

11. Το κείμενο της παρούσας θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια» ( www.diavgeia.gov.gr ) και στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (www  .  eprocurement  .  gov  .  gr

                      Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
                      Γεώργιος ΚΑΪΠΑΚΗΣ

                   Ταξίαρχος

3

http://www.eprocurement.gov.gr/


Ανήκει στην υπ’ αριθ. 8045/22/32-8-β’ πρόσκληση  Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος της Δ.Α. Δράμας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Α.1.   ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ

A.1.1 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
 Ο Ανάδοχος υποχρεούται  να προβεί  στην έναρξη των σχετικών εργασιών μετά την υπογραφή της

σχετικής σύμβασης, σε χρόνο που θα ορίσει η αρμόδια Επιτροπή, και να παραδώσει ολόκληρο το έργο
εντός δεκαπέντε (15)  ημερολογιακών ημερών.

 Για  τυχόν  καθυστερήσεις  στην  εκτέλεση  του  έργου  ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  ενημερώνει  την
Υπηρεσία.

 Σε περίπτωση καθυστέρησης εκτέλεσης του έργου:
α) με υπαιτιότητα του Αναδόχου,  επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα του νόμου οριζόμενα. 
β) με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της Υπηρεσίας μετατίθεται ισόχρονα ο χρόνος εκτέλεσης.

Α.2. ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής.

Α.3.  ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Χωρίς  την  προηγούμενη  γραπτή  συναίνεση  της  Αναθέτουσας  Αρχής,  ο  Ανάδοχος  δεν
αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την
υλοποίηση του Έργου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει
γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση,  υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του και κάθε
συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον
Ανάδοχο  της  ως  άνω  υποχρέωσής  του,  η  Αναθέτουσα  Αρχή  δικαιούται  να  απαιτήσει  την
αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών
και την παράλειψή της στο μέλλον.

Ο  Ανάδοχος  δε  δύναται  να  προβαίνει  σε  δημόσιες  δηλώσεις  και  γενικότερα  να  παρέχει
πληροφορίες σχετικά με το Έργο χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής,
ούτε  να  συμμετέχει  σε  δραστηριότητες  ασυμβίβαστες  με  τις  υποχρεώσεις  του  απέναντι  στην
Αναθέτουσα  Αρχή  και  δεν  δεσμεύει  την  Αναθέτουσα  Αρχή,  με  κανένα  τρόπο,  χωρίς  την
προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, όλα τα εξουσιοδοτημένα από την Αναθέτουσα Αρχή
πρόσωπα, οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται
να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σε αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της
παροχής των συμβουλευτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο εκτέλεσης του Έργου και  αφορούν σε
τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα, ή λειτουργίας του Έργου ή του Αναδόχου.

Α.4. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ   

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο
μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.

Ο Ανάδοχος επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που
εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεστεί προς την Αναθέτουσα
Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από
τότε  που  συνέβησαν,  προσκομίζοντας  τα  απαραίτητα  αποδεικτικά  στοιχεία.  Η  Αναθέτουσα  Αρχή
υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου,
διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος.
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Α.5. ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Η  Αναθέτουσα  Αρχή  δικαιούται  να  καταγγείλει  τη  Σύμβαση  σε  οποιαδήποτε  από  τις  ακόλουθες
περιπτώσεις:

 ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, παρά τις προς τούτο
επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής.

 ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας
Αρχής.

 ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια
λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό
μέρος των περιουσιακών του στοιχείων.

 εκδίδεται  τελεσίδικη  απόφαση  κατά  του  Αναδόχου  για  αδίκημα  σχετικό  με  την  άσκηση  του
επαγγέλματός του.

Με την, μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής, λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται
μετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής:

 Να απόσχει  από τη  διενέργεια  οποιασδήποτε  εργασίας,  έργου,  παροχής υπηρεσιών ή  εκτέλεσης
υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση
προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων.

 Να  παραδώσει,  σε  χρόνο  που  θα  προσδιορίσει  η  Αναθέτουσα  Αρχή,  όποια  εργασία  ή  προϊόν
(ολοκληρωμένο  ή  μη)  έχει  εκπονήσει  ή  έχει  στην  κατοχή  του  καθώς  και  τα  πάσης  φύσεως
υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη) και να μεριμνήσει όπως οι συνεργάτες του πράξουν
το ίδιο.

 Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισμό, υλικά ή άλλα αγαθά που αφορούν άμεσα ή
έμμεσα το Έργο και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώμενος ότι οι συνεργάτες του θα πράξουν το
ίδιο. 

Α.6. ΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή, καταβολή
των  νομίμων  αποδοχών,  οι  οποίες  σε  καμία  περίπτωση  δεν  μπορεί  να  είναι  κατώτερες  των
προβλεπομένων από την οικεία (κλαδική) ΣΣΕ, τήρηση του νόμιμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι
υγιεινής  και  ασφάλειας  των  εργαζομένων  κ.λ.π.  Σε  περίπτωση  δε,  που  διαπιστωθεί  παράβαση  του
ανωτέρω όρου θα καταγγέλλεται η σύμβαση με τον Ανάδοχο.

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

 Οι  ενέργειες  του  Αναδόχου  της  μεταστέγασης  των  Υπηρεσιών  θα  πρέπει  να  είναι  πλήρης  και

ολοκληρωτικές  προκειμένου  να  μεταφερθούν  αυτές  τακτοποιηθούν  και  λειτουργήσουν  εντός  του

προβλεπόμενου χρονικού ορίου.  Δηλαδή ο ανάδοχος θα αποσυναρμολογήσει,  θα συσκευάσει

εντός  κιβωτίου  (αμπαλάρει),θα  εγκιβωτίσει,  θα  κατεβάσει  από το κτίριο ,θα  φορτώσει  στο

φορτηγό αυτοκίνητο ,θα μεταφέρει τα αντικείμενα ,θα τα εκφορτώσει, θα τα ανεβάσει στο νέο
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κτήριο, θα τα τοποθετήσει στις θέσεις και σημεία που θα του υποδείξουν οι αρμόδιοι προς

τούτο Αστυνομικοί, θα τα συναρμολογήσει και οτιδήποτε άλλο ήθελε χρειαστεί προκειμένου η

Υπηρεσία να λειτουργήσει άμεσα και εύρυθμα. 

 Οι Υπηρεσίες   της Δ/νσης Αστυνομίας Δράμας   που πρόκειται  να μεταστεγασθούν είναι οι εξής: 

1. Ο εξοπλισμός του Επιτελείου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δράμας πρέπει να μεταφερθεί από το
κτίριο της οδού  Γ. Παπανδρέου 35α΄ (2ος, ισόγειο & υπόγειο) και να τακτοποιηθεί στον 2ο  όροφο &
στο υπόγειο του κτιρίου της οδού 1ης Ιουλίου & Χρυσοβέργη.

2. Ο εξοπλισμός του  Τμήματος Ασφαλείας Δράμας πρέπει να μεταφερθεί από το κτίριο της οδού Γ.
Παπανδρέου 35α΄ (1ος,  & υπόγειο) και να τακτοποιηθεί στον 1ο  όροφο & στο υπόγειο του κτιρίου της
οδού 1ης Ιουλίου & Χρυσοβέργη.

3. Ο εξοπλισμός του Τμήματος Τροχαίας Δράμας πρέπει να μεταφερθεί από το κτίριο της οδού από το
κτίριο της οδού Γ.  Παπανδρέου 35α΄  (2ος & υπόγειο)  και  να τακτοποιηθεί  στον 1ο  όροφο & στο
υπόγειο του κτιρίου της οδού 1ης Ιουλίου & Χρυσοβέργη.

4. Ο εξοπλισμός του Αστυνομικού Τμήματος Δράμας πρέπει να μεταφερθεί από το κτίριο της οδού Γ.
Παπανδρέου 35α΄ (1ος & υπόγειο) και να τακτοποιηθεί στο ισόγειο & στο υπόγειο του κτιρίου της οδού
1ης Ιουλίου & Χρυσοβέργη.

5. Ο εξοπλισμός του Γραφείου Ελέγχου Διαβατηρίων πρέπει να μεταφερθεί από το κτίριο της οδού Γ.
Παπανδρέου  35α΄  (ισόγειο)  και  να  τακτοποιηθεί  στο  ισόγειο  του  κτιρίου  της  οδού  1ης Ιουλίου  &
Χρυσοβέργη 

6. Ο εξοπλισμός του R/T ΚΕΝΤΡΟΥ πρέπει να μεταφερθεί από το κτίριο της οδού Γ. Παπανδρέου 35α΄
(ημιόροφος) και να τακτοποιηθεί στον 3ο  όροφο του κτιρίου της οδού 1ης Ιουλίου & Χρυσοβέργη.

7. Ο εξοπλισμός της Λέσχης πρέπει να μεταφερθεί από το κτίριο της οδού Γ. Παπανδρέου 35α΄ (ισόγειο)
και να τακτοποιηθεί στον 1ο  όροφο του κτιρίου της οδού 1ης Ιουλίου & Χρυσοβέργη 

8. Ο εξοπλισμός του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών πρέπει να μεταφερθεί από το κτίριο της
οδού Γ. Παπανδρέου 35α΄ (ισόγειο) και να τακτοποιηθεί στο ισόγειο του κτιρίου της οδού 1ης Ιουλίου &
Χρυσοβέργη

 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Τον  ως  άνω  εξοπλισμό  (γραφεία,  ντουλάπες,  ηλεκτρονικοί  υπολογιστές,  καρέκλες  κ.λ.π.)  για  κάθε
Υπηρεσία – Γραφείο θα υποδείξουν στον Ανάδοχο οι αρμόδιες επιτροπές , ανά Υπηρεσία,  που έχουν
ορισθεί προς σκοπό αυτό από την Αναθέτουσα Αρχή, οι οποίοι εξουσιοδοτούνται να εκπροσωπούν την
Αναθέτουσα  Αρχή  στην  εκτέλεση  των  υποχρεώσεων,  των  δικαιωμάτων  ή  και  των  εξουσιών  που  της
ανήκουν δυνάμει της Σύμβασης και έχουν την ευθύνη για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης
από τον Ανάδοχο.
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Ανήκει  στην  υπ’  αριθ.  8045/22/32-8-β΄  από  26/4/2017

Πρόσκληση  Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Δ.Α. Δράμας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ ( ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΥΤΩΝ

ΤΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Α.Φ.Μ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ. 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΞ
ΗΛΕΚΤΡ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (EMAIL)

ΠΡΟΣ ΤΗΝ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΡΑΜΑΣ

Για  την μεταστέγαση Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δράμας και υφιστάμενων Υπηρεσιών της

και την μεταφορά εξοπλισμού αυτών, σύμφωνα με το Παράρτημα Α΄ της υπ.αρ.  8045/22/32-8-β’  από

26/4/2017 Πρόσκλησης   Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος  της  Δ.Α.  Δράμας  προσφέρω τιμή  (ολογράφως)

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

………………………………. (αριθμητικά) ………………………………  €,  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α

24% (και όλων των κρατήσεων).

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
1.- ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ (Πρωτότυπη ή μέσω διαδικτύου)
2.- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ (Πρωτότυπη ή μέσω διαδικτύου )
3.- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής)
4.- ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ.

Ο
ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Υπογραφή-Σφραγίδα)
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