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Αρ. πρωτ.2212/1-10-2020

ΠΡΟΣ
Τους ενδιαφερόμενους

ΘΕΜΑ: “Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση που αφορά την εκτέλεση
υπηρεσίας ετήσιας ασφάλισης περιουσίας της ΔΕΠΘΕ και της αστικής ευθύνης της έναντι τρίτων,
με προϋπολογισμό δαπάνης 7.605,00€ συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων”

Η Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) του Δήμου Θεσσαλονίκης,
προκειμένου  να  διασφαλίσει  την  εύρυθμη  λειτουργία  της,  προτίθεται  να  προβεί  σε  απευθείας
ανάθεση για την υπηρεσία της ετήσιας ασφάλισης της περιουσίας της και της αστικής ευθύνης της
έναντι τρίτων,  με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.

Ειδικότερα,  στον  πίνακα  που  ακολουθεί  αναλύονται  οι  απαιτήσεις  ασφάλισης  της  ΔΕΠΘΕ  ανά
κατηγορία  περιουσίας  και  κεφάλαιο  ασφαλιστικής  κάλυψης,  καθώς  και  ο  ενδεικτικός
προϋπολογισμός της δαπάνης, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 7.605,00€ συμπεριλαμβανομένων
όλων των νόμιμων κρατήσεων, ως κάτωθι: 

Α/Α Κατηγορία/είδος Είδος ασφαλιστικής κάλυψης Κεφάλαιο 
ασφαλιστ.
κάλυψης

Ενδεικτική 
τιμή 
ασφάλισης

1. Κτίρια Τηλεοπτικού και 
Ραδιοφωνικών σταθμών:

 Νικολάου Γερμανού 1, 
Θεσσαλονίκη

 Κτίρια αναμεταδοτών:
              -Κάτω ορεινά Χορτιάτη
              -Φιλίππειο
(**η ασφάλιση αφορά τις 
βελτιώσεις επί των μισθωμένων 
κτιρίων/εγκαταστάσεων)

-Πυρκαγιά-Κεραυνός-Καπνός
-Πυρκαγιά από δάσος
-Κλοπή περιεχομένου
-Ευρεία έκρηξη
-Πτώση Αεροσκαφών
-Διάρρηξη σωληνώσεων
-Πλημμύρα
-Θύελλα-καταιγίδα
-Καθίζηση-Κατολίσθηση
εδάφους
-Τρομοκρατικές ενέργειες
-Πολιτικές  ταραχές,  Στάσεις,
Απεργίες, Οχλαγωγίες
-Κακόβουλες βλάβες
-Ζημίες Πυρόσβεσης
-Σεισμός 
-Θραύση  κρυστάλλων  σε
Α΄κίνδυνο  έως  50.000€  ανά
γεγονός και ετησίως

86.163,10€ 1.002,20
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-Βραχυκύκλωμα  σε  Α΄κίνδυνο
έως  50.000€  ανά  γεγονός  και
ετησίως
-Αποκομιδή συντριμμάτων έως
400.000€  ανά  γεγονός  και
ετησίως
-Αστική  ευθύνη  συνεπεία
πυρκαγιάς  έως  400.000€  ανά
γεγονός και ετησίως
-Γενική Αστική Ευθύνη από τη
λειτουργία  των
χώρων(συμπεριλαμβανομένης
και  της  Εργοδοτικής
Ευθύνης)έως  750.000€  ανά
γεγονός και ετησίως

2. Μηχανήματα:
 Νικολάου  Γερμανού  1,

Θεσσαλονίκη:  Εξοπλισμός
Studio

 Εγκαταστάσεις
αναμεταδοτών:
Μηχανήματα  και
παρελκόμενα αυτών (ιστοί –
πυλώνες – κεραίες – Panels
– κάθοδοι κλπ.) 

 Μηχανήματα εγκατεστημένα
στη  Μονάδα  Εξωτερικών
Μεταδόσεων  (VAN)  ή
μεταφέρονται  από  τα
υπόλοιπα  αυτοκίνητα  της
επιχείρησης  ανάλογα με τις
εξωτερικές ανάγκες

 Μηχανήματα εγκατεστημένα
σε  αποθήκη  του  Δήμου
Θεσσαλονίκης  επί  της  οδού
17ης Νοεμβρίου 83, περιοχή
Κωνσταντινοπολίτικα

-Πυρκαγιά-Κεραυνός-Καπνός
-Πυρκαγιά από δάσος
-Κλοπή περιεχομένου
-Ευρεία έκρηξη
-Πτώση Αεροσκαφών
-Διάρρηξη σωληνώσεων
-Πλημμύρα
-Θύελλα-καταιγίδα
-Καθίζηση-Κατολίσθηση
εδάφους
-Τρομοκρατικές ενέργειες
-Πολιτικές  ταραχές,  Στάσεις,
Απεργίες, Οχλαγωγίες
-Κακόβουλες βλάβες
-Ζημίες Πυρόσβεσης
-Σεισμός 
-Θραύση  κρυστάλλων  σε
Α΄κίνδυνο  έως  50.000€  ανά
γεγονός και ετησίως
-Βραχυκύκλωμα  σε  Α΄κίνδυνο
έως  50.000€  ανά  γεγονός  και
ετησίως
-Αποκομιδή συντριμμάτων έως
400.000€  ανά  γεγονός  και
ετησίως
-Αστική  ευθύνη  συνεπεία
πυρκαγιάς  έως  400.000€  ανά
γεγονός και ετησίως

338.637,69€ 4.102,67

3. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές:

 Νικολάου  Γερμανού  1,
Θεσσαλονίκη

-Πυρκαγιά-Κεραυνός-Καπνός
-Πυρκαγιά από δάσος
-Κλοπή περιεχομένου
-Ευρεία έκρηξη

57.252,56€ 1.650,02
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-Πτώση Αεροσκαφών
-Διάρρηξη σωληνώσεων
-Πλημμύρα
-Θύελλα-καταιγίδα
-Καθίζηση-Κατολίσθηση
εδάφους
-Τρομοκρατικές ενέργειες
-Πολιτικές  ταραχές,  Στάσεις,
Απεργίες, Οχλαγωγίες
-Κακόβουλες βλάβες
-Ζημίες Πυρόσβεσης
-Σεισμός 
-Θραύση  κρυστάλλων  σε
Α΄κίνδυνο  έως  50.000€  ανά
γεγονός και ετησίως
-Βραχυκύκλωμα  σε  Α΄κίνδυνο
έως  50.000€  ανά  γεγονός  και
ετησίως
-Αποκομιδή συντριμμάτων έως
400.000€  ανά  γεγονός  και
ετησίως
-Αστική  ευθύνη  συνεπεία
πυρκαγιάς  έως  400.000€  ανά
γεγονός και ετησίως

4. Έπιπλα-Σκεύη-Εξαρτήματα

 Νικολάου  Γερμανού  1,
Θεσσαλονίκη

-Πυρκαγιά-Κεραυνός-Καπνός
-Πυρκαγιά από δάσος
-Κλοπή περιεχομένου
-Ευρεία έκρηξη
-Πτώση Αεροσκαφών
-Διάρρηξη σωληνώσεων
-Πλημμύρα
-Θύελλα-καταιγίδα
-Καθίζηση-Κατολίσθηση
εδάφους
-Τρομοκρατικές ενέργειες
-Πολιτικές  ταραχές,  Στάσεις,
Απεργίες, Οχλαγωγίες
-Κακόβουλες βλάβες
-Ζημίες Πυρόσβεσης
-Σεισμός 
-Θραύση  κρυστάλλων  σε
Α΄κίνδυνο  έως  50.000€  ανά
γεγονός και ετησίως
-Βραχυκύκλωμα  σε  Α΄κίνδυνο
έως  50.000€  ανά  γεγονός  και
ετησίως
-Αποκομιδή συντριμμάτων έως

23.787,36€ 850,11
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400.000€  ανά  γεγονός  και
ετησίως
-Αστική  ευθύνη  συνεπεία
πυρκαγιάς  έως  400.000€  ανά
γεγονός και ετησίως

ΣΥΝΟΛΟ 505.840,71 7.605,00

Η δαπάνη θα βαρύνει τον  ΚΑΕ 0892.01«Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων,
μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων, χρεογράφων, ενεχύρων (αστικής ευθύνης)» του προϋπολογισμού
της ΔΕΠΘΕ των οικονομικών ετών 2020-2021.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά μέχρι τις 7/10/2020 ημέρα Τετάρτη
και ώρα 12:00 στη Γραμματεία Πρωτοκόλλου ΔΕΠΘΕ, Νικολάου Γερμανού 1, T.K. 54621, 6ος όροφος,
κα  Σαλώνη,  τηλ.:  2310261100.  Η  προσφορά  μπορεί  να  κατατεθεί  αυτοπροσώπως  από  τον
ενδιαφερόμενο  ή  ταχυδρομικώς  ή  στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση  ortoulidoup@gmail.com(το
εμπρόθεσμο  των  προσφορών  κρίνεται  με  βάση  την  αναγραφόμενη  ημερομηνία  εισερχόμενου
ηλεκτρονικού μηνύματος).

Η  προσφορά  κατατίθεται  σε  ένα  αντίγραφο  εντός  σφραγισμένου  φακέλου  και  πρέπει  να
αναγράφονται σε αυτή τα παρακάτω:

α. Η λέξη “ΠΡΟΣΦΟΡΑ” με κεφαλαία γράμματα,

β.  Ο  πλήρης  τίτλος  της  αρμόδιας  Υπηρεσίας  (Δημοτική  Εταιρεία  Πληροφόρησης  Θεάματος  και
Επικοινωνίας του Δήμου Θεσσαλονίκης),

γ. Το θέμα της ανάθεσης της υπηρεσίας: “Ετήσια ασφάλιση περιουσίας της ΔΕΠΘΕ και της αστικής
ευθύνης της έναντι τρίτων, με προϋπολογισμό δαπάνης 7.605,00€ συμπεριλαμβανομένων όλων των
νόμιμων κρατήσεων”.

δ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης.

ε.  H  προσφερόμενη τιμή πρέπει να είναι σε ευρώ(€) και να αφορά το σύνολο της ασφαλιζόμενης
περιουσίας.

στ. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς, ο οποίος θα είναι 2 μήνες με έναρξη ισχύος την ημερομηνία
κατάθεσης.

ζ. Τα στοιχεία του αποστολέα(σφραγίδα και υπογραφή).

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης
δημοσίων  συμβάσεων  των  παρ.1  και  2  του  άρθρου  73  του  Ν.4412/2016,  θα  πρέπει  να
προσκομιστούν μαζί με την οικονομική προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το
άρθρο 80, παρ. 2 και 3, του Ν.4412/2016.

 Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  ή  Υπεύθυνη  Δήλωση  (κατά  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  43,
παρ.7αγ,  Ν.4605/2019).  Η  υποχρέωση  αφορά  ιδίως  :  α)στις  περιπτώσεις  Ε.Π.Ε.  και
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προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και Ι.Κ.Ε., τους διαχειριστές, β)στις περιπτώσεις Α.Ε., τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο,  καθώς και όλα τα μέλη του Διοκητικού Συμβουλίου,  γ)σε όλες τις
υπόλοιπες  περιπτώσεις  νομικών  προσώπων,  η  υποχρέωση  των  προηγούμενων  εδαφίων
αφορά στους νομίμους εκπροσώπους.

 Φορολογική ενημερότητα(για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)

 Ασφαλιστική ενημερότητα(για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)

 Αντίγραφο καταστατικού της εταιρείας

Επί της προσφερόμενης αξίας των υπηρεσιών, υπολογίζονται οι νόμιμες κρατήσεις: 

 Φόρος  υπηρεσιών  8%(άρθρο  64  παρ.  2  περίπτ.  γγ΄Ν  4172/13,  Εγκ.  Υπ.  Οικον.  ΠΟΛ.
1120/2014). Στην περίπτωση των ασφαλίστρων, καθαρό ποσό επί του οποίου διενεργείται
παρακράτηση φόρου σε ποσοστό 8%, είναι το ποσό που απομένει μετά την αφαίρεση από τα
ολικά ασφάλιστρα των εισφορών υπέρ τρίτων, δηλαδή του φόρου ασφαλίστρων (άρθρο 29 Ν
3492/2006, όπως ισχύει) και της εισφοράς υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου (άρθρο 20 παρ. 1
Ν 489/1976, όπως ισχύει).

 Κράτηση υπέρ ΑΕΠΠ  0,06%(η κράτηση υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%).

 Κράτηση υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07%(η κράτηση υπάγεται σε  χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου
20%).

Η αξιολόγηση των προσφορών θα διεξαχθεί από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης
Προμηθειών και  Υπηρεσιών(ΕΔΑΠΥ)  που ορίστηκε με  την υπ΄αριθμ.92/2020 ΑΔΣ(ΑΔΑ:Ω5ΦΤΟΡΣΔ-
9ΜΗ).

Η κατακύρωση των ανωτέρω θα γίνει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΘΕ, η οποία
θα κοινοποιηθεί εγγράφως στον επιλεγέντα ανάδοχο. Τέλος, καλείται ο ανάδοχος να υπογράψει την
σύμβαση ανάθεσης της υπηρεσίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν επιπλέον διευκρινίσεις αποστέλλοντας e-mail στη διεύθυνση
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας  ortoulidoup@gmail.com.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕΠΘΕ

ΜΗΝΑΣ ΣΑΜΑΝΤΖΙΔΗΣ
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