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                                                       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

Για την καλύτερη φύλαξη του Α΄ Nεκροταφείου Δράμας, στο οποίο κατά καιρούς έχουν 

σημειωθεί συμβάντα κλοπής και δολιοφθορών τόσο στα  μνημεία τάφων όσο και στους 

χώρους διοίκησης (γραφείο εργατών κοιμητηρίου, αποθήκη κλπ),  υπάρχει εγκατεστημένο 

ασύρματο σύστημα συναγερμού, για το οποίο είναι  απαραίτητη  η παροχή υπηρεσιών 

παρακολούθησης του  ανωτέρω εγκατεστημένου συστήματος και συγκεκριμένα η 24ωρη λήψη 

και επεξεργασία των σημάτων του συστήματος συναγερμού και η ειδοποίηση του δήμου. 

Την παραπάνω εργασία ο δήμος Δράμας πρόκειτε να την αναθέσει απευθείας σε ιδιώτη, 

σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 18233/2-7-2019 εισήγηση της Δ/νσης Περ/ντος & Πρασίνου  

Το κόστος της δαπάνης  της ανωτέρω  υπηρεσίας «Υπηρεσίες παρακολούθησης συστήματος 

συναγερμού στο Α΄ Νεκροταφείο Δράμας »   για κάθε ημερολογιακό μήνα είναι 36,80€ 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η περίοδος  της σύμβασης είναι από 15-07-2019 μέχρι 30-

06-2020 (συνολικά 11,5 μήνες). Κατά συνέπεια η συνολική δαπάνη για την συγκεκριμένη 

εργασία ανέρχεται στο ποσό 341,29€ και με το ΦΠΑ  στο ποσό των 423,20€.   
Η δαπάνη της παραπάνω παρεχόμενης υπηρεσίας θα βαρύνει πίστωση του προϋπολογισμού 

του Δήμου, με Κ.Α  45.6278.01.   

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σε δύο δόσεις, μία στις 31-12-2019 και μια με τη λήξη της 

σύμβασης, δηλαδή 30-06-2020, μετά την υποβολή εξοφλητικού τιμολογίου. 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω εργασία  μέχρι την 

Τρίτη 09/07/2019 και ώρα 10:00π.μ. Μετά τη συγκεκριμένη ώρα θα ακολουθήσει άνοιγμα 

των προσφορών.  
Η προσφορά θα υποβληθεί στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου  σε σφραγισμένο φάκελο  ο 

οποίος θα αναγράφει εξωτερικά: 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Υπηρεσίες παρακολούθησης συστήματος συναγερμού 

στο Α΄ Νεκροταφείο Δράμας » 

Οι οικονομικός φορείς πέραν της οικονομικής προσφοράς  απαιτείται εντός του σφραγισμένου 

φακέλου να προσκομίσουν και ότι αναφέρεται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 68 του ν. 

3863/2010 (ΦΕΚ115/Α/2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του ν. 

4144/2013(ΦΕΚ88/Α/2013) δηλαδή να αναφέρουν στην προσφορά τους, εκτός των άλλων, τα 
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εξής: 

 Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο. 

 Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας. 

 Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι. 

 Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές 

αυτών των εργαζομένων. 

 Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. 

Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή / και φύλαξης (εργολάβοι) υποχρεούνται, 

με ποινή αποκλεισμού, να εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους τα ως 

άνω στοιχεία. Στην προσφορά τους πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού 

κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους 

και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να 

επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία 

τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι. 

 Να μην έχει υποβληθεί σε βάρος του πράξεις επιβολής προστίμου που επιβάλλονται σε 

βάρος εταιρειών παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή / και φύλαξης καταχωρούνται στο 

αντίστοιχο Μητρώο Παραβατών Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού ή / και 

Φύλαξης που τηρείται στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού του 

Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.  

Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται, αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των 

προσφορών, να υποβάλει γραπτό αίτημα προς τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και 

Συντονισμού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για τη χορήγηση πιστοποιητικού, από το 

οποίο να προκύπτουν όλες οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος 

εκάστου των υποψήφιων εργολάβων. Το πιστοποιητικό αποστέλλεται στην αναθέτουσα αρχή 

μέσα σε 15 ημέρες από την υποβολή του αιτήματος. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της 

προθεσμίας, η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να προχωρήσει στη σύναψη της σύμβασης. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποκλείσει από τη σύναψη της σύμβασης τις υποψήφιες 

εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή / και φύλαξης λόγω διάπραξης σοβαρού 

επαγγελματικού παραπτώματος. Ως σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα νοείται ιδίως: 

α) Η επιβολή σε βάρος της υποψήφιας εταιρείας, μέσα σε χρονικό διάστημα 3 ετών πριν από 

τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς, τουλάχιστον 2 πράξεων επιβολής 

προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας συνολικού 

ύψους τουλάχιστον 10.000 €, για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, καθεμιά από τις 

οποίες χαρακτηρίζεται ως υψηλής ή πολύ υψηλής σοβαρότητας κατ' εφαρμογή της υπουργικής 

απόφασης [Α] 2063/Δ1 632/2011 ή οποιασδήποτε διάταξης ρυθμίσει μελλοντικά το 

περιεχόμενο των παραβάσεων υψηλής ή πολύ υψηλής σοβαρότητας, 

 β) η κήρυξη ως έκπτωτης της υποψήφιας εταιρείας κατ' εφαρμογή της παραγράφου 7 του 

παρόντος, μέσα σε χρονικό διάστημα 3 ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής της προσφοράς, 

γ) η επιβολή της κύρωσης της προσωρινής διακοπής της λειτουργίας συγκεκριμένης 

παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης κατ' 

εφαρμογή της παραγράφου 1Β του άρθρου 24 του νόμου 3996/2011, μέσα σε χρονικό 

διάστημα 3 ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς. 

Για το χρονικό διάστημα που δεν καλύπτεται από το Μητρώο Παραβατών Εταιρειών Παροχής 

Υπηρεσιών Καθαρισμού ή / και Φύλαξης οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή / και 

φύλαξης προσκομίζουν υποχρεωτικά ένορκη βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου αυτών 

ενώπιον συμβολαιογράφου, περί μη επιβολής σε βάρος τους πράξης επιβολής προστίμου για 

παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας υψηλής ή πολύ υψηλής σοβαρότητας.  

 Η κατακύρωση θα γίνει με απόφαση Δημάρχου. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 2521350626.  



 

 

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περ/ντος & Πρασίνου 

 

 

Λαζαρίδης Λάζαρος 

 

Συνημμένα: 1) Η αρ. πρωτ. 18233/2-7-2019 εισήγηση 

                   2) Έντυπο οικονομικής προσφοράς 
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