
 

        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ  54/2011 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το  10
ο
 Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 29/4/2011 

 

ΘΕΜΑ 8o (έκτακτο): «¨Έγκριση όρων δηµοπράτησης για την  ανάθεση 

εργασιών καθαριότητας» 
 
Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Παρασκευή 29 του µηνός Απριλίου 2011 και ώρα 
13.30 µ.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε 
κατεπείγουσα συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από 

την αριθµ. 18692/20-4-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε 

νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.  
Η Κ. Χλιάρα Παναγιώτα απουσίαζε δικαιολογηµένα και ενηµέρωσε έγκαιρα το 
σώµα. Στη συνεδρίαση κλήθηκε το αναπληρωµατικό κατά σειρά µέλος κ. 
Γρηγορίου Κυριάκος, ο οποίος ενηµέρωσε το σώµα ότι δε µπορεί να 
παρευρεθεί ,και έτσι κλήθηκε ο επόµενος κατά σειρά κ. Νικολαίδης Φώτιος ο 
οποίος και παρευρέθει στη συνεδρίαση. 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) µέλη: 
 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ 

Χαρακίδης Κυριάκος  
Ζαχαριάδης Παύλος  
Γκάνης Σταύρος 
Νικολαίδης Φώτιος 
Μαµσάκος Χριστόδουλος  
Παπαθεοδώρου Ανέστης  
Χαραλαµπίδης Ανδρέας   
Χρυσοχοίδης Ελευθέριος  
Μήτρου Γεώργιος 
 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, 
υπάλληλο του ∆. ∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 
 
    Ο κ. πρόεδρος εισηγούµενος το 8o (έκτακτο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθµ. 19022/26-4-2011 έγγραφο  
της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών σχετικά µε την Έγκριση όρων 
δηµοπράτησης για την  ανάθεση εργασιών καθαριότητας, 
προϋπολογισµού 100.000,00 € ετησίως µε τον ΦΠΑ. 
 



     Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε γνώση του φακέλου του παραπάνω 
έργου, µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ο µ ό φ ω ν α 

  

ΕΓΚΡΙΝΕΙ τους όρους δηµοπράτησης για την  ανάθεση εργασιών 
καθαριότητας, προϋπολογισµού 100.000,00 € ετησίως µε τον ΦΠΑ, όπως  
αυτοί  συντάχθηκαν από τη ∆νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του  ∆ήµου ∆ράµας 
και που είναι οι παρακάτω: 
 

        

Ο ∆ήµαρχος ∆ράµας 

      Έχοντας υπόψη: 

 
1) Τις διατάξεις του Ν.3463/06 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» 
2) Τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007 (Φ.Ε.Κ 64/Α/2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας 

στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης 
συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών». 

3) Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού και Ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους» 

4) Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Περί προµηθειών του ∆ηµοσίου τοµέα & 
ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» 

5) Τις διατάξεις του Ν. 2522/97 «∆ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της 
σύναψης συµβάσεων ∆ηµοσίων Έργων, Κρατικών Προµηθειών και Υπηρεσιών σύµφωνα µε 
την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.» (Φ.Ε.Κ. 178 /Α/97) 

6) Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 2072/1992 (ΦΕΚ Α΄125) 
7) Τις διατάξεις της ΥΑ 11389/8-3-93 (Φ.Ε.Κ 185/Β/1993) «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών 

Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης - ΕΚΠΟΤΑ». 
8) Τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010 
9) Τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού του ∆ήµου ∆ράµας οικονοµικού έτους 2011 µε  

ΚΑ 10.6274.02. 
10) Την υπ’ αριθµ. ___/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης όρων 

δηµοπράτησης. 
 

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ µ ε 

 

         1. Ανοικτό  διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη προσφορά για την ανάθεση 
εργασιών καθαριότητας για τα έτη 2011 – 2012  δηµοτικών κτιρίων, ήτοι: 

� 7 (επτά) γραφείων κοινωνικών υπηρεσιών – πρόνοιας στον 1
ο
 όροφο του ∆ιοικητηρίου 

� 10 (δέκα) γραφείων Πολεοδοµίας και 1 (ενός) χώρου υποδοχής στον 5
Ο
 όροφο του 

∆ιοικητηρίου 
� Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ενιαίος χώρος), στο ισόγειο του ∆ιοικητηρίου 
� 13 (δεκατριών) καταστηµάτων δηµοτικών και τοπικών κοινοτήτων (στις έδρες τους) 
� Αθλητικού Πολιτιστικού Κέντρου Κραχτίδη (οδός Φιλίππου) 
� Γυµναστηρίου Αθλοπαιδιών – Κολυµβητηρίου (οδός Ιπποκράτους – πάροδος) 
� ∆ηµοτικού Σταδίου – Γυµναστηρίου (οδός Μακεδονοµάχων) 
� Πνευµατικού Κέντρου Ξηροποτάµου (Ξηροπόταµος) 
� Αθλητικού – Πολιτιστικού Κέντρου Καλού Αγρού (Καλός Αγρός) 
� Κέντρου νεότητας (οδός Γ. Παπανδρέου) 
� ∆ηµοτικής Αστυνοµίας (οδός Κασσάνδρου & Πραξιτέλους γωνία) 
� 2 (δύο) διαµερισµάτων επί της οδού Ιπποκράτους (Κοινωνική Υπηρεσία) 
� Τουαλετών ∆ηµοτικού Κήπου 
� Τουαλετών χώρου ανάπλασης χειµάρρου Καλλιφύτου 

  
Η εργασία αφορά το χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης µέχρι 

την 31/12/2012.  
                 Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, είναι εκατό χιλιάδες  
(100.000) ευρώ ετησίως και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του δήµου ∆ράµας 
οικονοµικών ετών 2011 και 2012 µε ΚΑ 10.6274.02 

  



2. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΤΟΠΟΣ  

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

∆ηµαρχείο ∆ράµας 

Βερµίου 2 και 1
ης

 Ιουλίου 2
ος

 
όροφος 

Αίθουσα δηµοπρασιών 

    

 

 Η ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής των προσφορών είναι η --------------, ηµέρα ---
------- και ώρα ----------- π.µ. 
            Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει  στην έδρα την αναθέτουσας αρχής, στο  ∆ηµαρχείο 
∆ράµας, Βερµίου 2 και 1

ης
 Ιουλίου, στον 2

ο
 όροφο (αίθουσα δηµοπρασιών).   

 
       Ο διαγωνισµός θα γίνει σε κανονική διαδικασία είκοσι (20) ηµερών από την  δηµοσίευση  της 
προκήρυξης στο τεύχος διακηρύξεων ∆ηµοσίων συµβάσεων της εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και στον 
Ελληνικό τύπο. 
       Προσφορές που κατατίθενται µετά την ηµεροµηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισµού είναι 
εκπρόθεσµες και επιστρέφονται. 
       Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια, όπως περιγράφεται στα συνηµµένα 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ.                     
      Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 120 ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες από την 
εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού.  
      Προσφορές που θα αναφέρουν χρόνο ισχύος µικρότερο της παραπάνω προθεσµίας θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

       Η προσφορά συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συµµετοχής, το ύψος της οποίας πρέπει να 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης µε το ΦΠΑ και να έχει 
χρονική ισχύ τουλάχιστον ένα (1) µήνα επιπλέον από την ηµεροµηνία λήξης  της ισχύος των 
προσφορών. 
       Προσφορά που η εγγυητική επιστολή της έχει χρόνο ισχύος µικρότερο της παραπάνω 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

       Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα συνηµµένα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (Α, Β, Γ, ∆ και 
Ε) τα οποία θεωρούνται αναπόσπαστο µέρος της διακήρυξης αυτής. 
       Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της διακήρυξης αυτής παρέχονται από την Υπηρεσία 
µας.  

 

Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο 
∆ράµας 

 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 54/2011 

   

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 Ο πρόεδρος          Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  

                       ∆έσποινα Σιδηροπούλου 
 


