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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη 

συμφερότερη προσφορά για την ανάθεση εργασιών καθαριότητας δημοτικών κτιρίων για το χρονικό 

διάστημα από 1-1-2014 έως 31-12-2014.  

Η εργασία αφορά σε χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ είναι 175.000,00 € (εκατόν εβδομήντα 

πέντε χιλιάδες ευρώ) για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού 

του Δήμου Δράμας Οικονομικού Έτους 2014 με ΚΑ 10.6274.03. 

Στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι παρακάτω διατάξεις, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα: 

1. Του Π.Δ 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της 

οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων έργων, προμηθειών και 

υπηρεσιών». 

2. Του άρθρου 37 του Ν. 2072/1992 (ΦΕΚ Α΄ 125) 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

 Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι μέλη εμπορικού ή βιομηχανικού ή βιοτεχνικού 

επιμελητηρίου και ασκούν συναφές επάγγελμα στην  Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.  

 Ενώσεις ή κοινοπραξίες εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 8 της Υ.Α 11389/93. 

 Συνεταιρισμοί. 

τα οποία: 

- πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην παράγραφο 2.2. της διακήρυξης. 

- που έχουν αποδεδειγμένες ικανότητες σε θέματα καθαριότητας δημοσίων κτιρίων.  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Διεύθυνση: Βερμίου 2 και 1
ης

 Ιουλίου, Τ.Κ. 66100, 

Δράμα, τηλέφωνο 25213-50688 και φαξ 25210-23545) την 29
η
 Οκτωβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 

π.μ. (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.  

Η διάθεση της διακήρυξης γίνεται από την έδρα της αναθέτουσας αρχής και η παραλαβή της γίνεται είτε 

αυτοπροσώπως, είτε με ταχυμεταφορική (courier), με την υποβολή της σχετικής αίτησης εντός προθεσμίας (4) 

εργασίμων ημερών από τη λήψη της. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαραίτητη, πλην των λοιπών δικαιολογητικών, είναι και η υποβολή 

εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, ύψους  7.113,82 €.  Πληροφορίες στο τηλέφωνο 25213-50688.  

 Δράμα 8/10/2013, 

             Ο Δήμαρχος Δράμας 

 

              Κυριάκος Χαρακίδης 


