
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               
ΔΗΜΟΣ  ΔΡΑΜΑΣ                                                                       Δράμα  02/12/2020 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                  Αρ. Πρωτ.:  32634 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Ταχ. Δ/νση: Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου                                                                         
Ταχ. Κώδικας: 66133                                                                             
Πληροφορίες: Α. Καρακασίδου                                         Προς: - Κάθε οικονομικό φορέα 
Τηλέφωνο: 2521350631 
e-mail: akara@dimosdramas.gr                                                                                   
              
 
Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟY ΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ». 
 
   Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συγκεκριμένη ανάθεση, σύμφωνα με το Υπηρεσιακό 
Σημείωμα μαζί με την συν. μελέτη με αριθμ. πρωτ: 31175/17-11-2020 της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας 
Παιδείας & Πολιτισμού, ενώ η δέσμευση της πίστωσης έγινε με την αριθμ. 1381/20-11-2020 απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης.  

 
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 6.076,00€ με τον Φ.Π.Α. (4.900,00€ χωρίς Φ.Π.Α.) 

    
 Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την προσφορά τους σφραγισμένη έως και την Τρίτη 08/12/2020 
και ώρα 11:00 πμ, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου 1ος όροφος γρ.103. Προσφορές που θα λαμβάνονται μετά 
την ανωτέρω προθεσμία θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν. Επί του φακέλου 
θα πρέπει να αναγράφονται: 
Στοιχεία αποστολέα: Επωνυμία & λοιπά στοιχεία 
Προς: Δήμο Δράμας, Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών, 2ος όροφος γρ.210 
Προσφορά για «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ 
ΟΙΚΙΣΜΟY ΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ». 
 
Εντός του φακέλου οι συμμετέχοντες πέραν της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να εσωκλείουν τα 
παρακάτω:  
1) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι (τα 

συμμετέχοντα πρόσωπα φυσικά ή Νομικά) ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους (για ΚΑΘΕ ΝΟ-

ΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ). 

Οι οποίες θα καλύπτουν τον χρόνο υποβολής της προσφοράς τους (απαιτείται να εκδοθεί από ό-

λους τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς).  

2) Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) (για ΣΥΜ-

ΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ/ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ) (απαιτείται να εκδοθεί από όλους τους συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς), τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς 

προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι  ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν 

την καταβολή των εισφορών κοινωνικής  ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς. Αν ο οικονομικός φορέ-

ας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις 

εισφορές κοινωνικής  ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Από τα πε-

ριεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους. 

Οι οποίες θα καλύπτουν τον χρόνο υποβολής της προσφοράς τους.  (απαιτείται να εκδοθεί από 

όλους τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς).  

3) Εάν ο οικονομικός φορέας είναι εταιρεία, τo πιστοποιητικό ΓΕΜΗ: i) Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπρο-

σώπησης. 

 

 



 

4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι: 

α) Δεν έχει εκδοθεί σε βάρος τους απόφαση αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 (Αποκλεισμός οικονο-
μικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις) του Ν. 4412/2016. 
β) Οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλουν εισφορές είναι οι ακό-

λουθοι: 

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

(Αναλυτική κατάσταση όλων των οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, στους οποίους οφείλουν να κατα-

βάλλουν εισφορές). 

γ) Δεν υπάρχει σε βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναλυτικά αναφέ-
ρονται στο άρθρο 73 (Λόγοι αποκλεισμού), παράγραφος 1 του Ν. 4412/2016. 
-Ειδικότερα στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. και Ι.K.E., η υποχρέωση της περίπτωση γ’ αφορά κατ’ ελά-
χιστον στους διαχειριστές και στις περιπτώσεις Α.Ε. και Α.Ε.Β.Ε., η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 
αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
-Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 
στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 
δ) Δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό α-
ναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου (Ν. 4605/01-04-2019). 
ε) Έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αποδέχονται αυτούς 
ανεπιφύλακτα. 
 
Η κατακύρωση θα γίνει με Απόφαση Δημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες επί της μελέτης - τεχνικές προδιαγραφές στην Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας 
Παιδείας & Πολιτισμού, κ. Ι. Κωνσταντινίδου τηλ. 2521351124.  

 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΜΕΛΙΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

Δήμος Δράμας                                                                  «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ  
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών                                             ΚΑΙ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ     
Τμήμα Προμηθειών                                                             ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟY ΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ» 
                                                                                       Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή                                                                                      
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Του   ________________________________________________ 

Έδρα ________________________________________________ 

Οδός _____________________________ Αριθμός ____________ 

Τ.Κ._________Α.Φ.Μ._________________ΔΟΥ_______________ 

Τηλέφωνο ______________________Φαξ:__________________ 

E-mail: _______________________________________________  

 

α/

α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΟΣΤΟΣ/ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ € 

ΔΑΠΑΝΗ € 

1 Εξωτερική απολύμανση σε όλες 

τις κατοικίες και κοινόχρηστους 

χώρους του οικισμού της 

Φιλίππου συνολικού εμβαδού 

20.000 τ.μ. 

Έως 7   

2 Εσωτερική απολύμανση  σε 

κατοικίες Ρομά του οικισμού 

της Φιλίππου συνολικού 

εμβαδού 1.500 τ.μ 

 

 Έως 7   

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  

Φ.Π.Α. 24% 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
 

 

 

Ολογράφως χωρίς Φ.Π.Α……………………….………………………………………………………… 

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

 
Υπογραφή-Σφραγίδα 
Δράμα,       /    /2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Δράμα 16-11-2020    

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                               

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                                 

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 

 

Ταχ . Δ/νση : Διοικητήριο                                      

Ταχ . Κώδικας : 66133 Δράμα                                                       

Πληρ. : Ι. Κωνσταντινίδου                                              

Τηλ. : 2521351124 

Τηλεομοιοτυπία : 2521026115                                                                                                                    

Ηλεκτρ. Ταχυδ. : ikons@dimosdramas.gr                                 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

«ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ 

ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ» 

 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά τις εργασίες καθαριότητας, απολύμανσης και ψεκασμού εντός 

και πέριξ του οικισμού της Τέρμα Φιλίππου.  Η υπηρεσία αυτή γίνεται στα πλαίσια αντιμετώπισης 

της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε ένα οικισμό που ζει μια ευαί-

σθητη πληθυσμιακή ομάδα αυτή των Ρομά όπως παρακάτω: 
 

1. Εξωτερική απολύμανση σε κατοικίες και κοινόχρηστους χώρους του οικισμού της 

Φιλίππου 

 
Ο οικισμός της Φιλίππου είναι ένας μεικτός καταυλισμός με ανάμιξη σπιτιών με πρόχειρες κατα-

σκευές, με μόνιμη διαμονή και μερική υποδομή (ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, οδοποιίας). Στον ο-

ποίο συγκεντρώνονται πολλοί άνθρωποι, προσφέρουν ευνοϊκό περιβάλλον για τη διαβίωση μικρο-

βίων και ιών όπως ο κορωνοϊός COVID-19. Για την εξουδετέρωση του κινδύνου  απαιτείται ψεκα-

σμός με εξειδικευμένα απολυμαντικά σκευάσματα  εξωτερικά των κτιρίων/παραπηγμάτων   του οι-

κισμού καθώς και στους χώρους αποκομιδής των απορριμμάτων. Οι εξωτερικοί ψεκασμοί θα γίνο-

νται σε επαναλαμβανόμενες εφαρμογές  έως επτά φορές μετά από συνεργασία  με τη Δ/νση Κοι-

νωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Δράμας. 

 

2. Εσωτερική απολύμανση  σε κατοικίες Ρομά  

 

Ανάλογες εργασίες απολύμανσης και ψεκασμού με εξειδικευμένα απολυμαντικά σκευάσματα θα 

γίνουν και σε εσωτερικούς χώρους των κατοικιών Ρομά. Η εσωτερική απολύμανση θα γίνει  έως 

επτά φορές εφ’ όσον απαιτηθεί (σε περιπτώσεις ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID -

19)  μετά από συνεργασία  με τη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δή-

μου Δράμας. 

 Τονίζεται ότι όλα τα σκευάσματα θα πρέπει να είναι εγκεκριμένα, ώστε να εξασφαλίζεται η αποτε-

λεσματικότητα της εργασίας χωρίς να επηρεάζεται η δημόσια υγεία. Τέλος κρίνεται απαραίτητη η 

επίβλεψη των εργασιών από υπάλληλο του Δήμου 



Οι ανωτέρω εργασίες κρίνονται έκτακτες και επείγουσες στο πλαίσιο της πρόληψης για τον περιο-

ρισμό της διάσωσης του θανατηφόρου ιού COVID -19 στον οικισμό της Φιλίππου που ζουν Ρομά.  

Οι δαπάνες θα βαρύνει σχετική πίστωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του ΚΑ 

15.6162.09 «Εργασίες Απολύμανσης για την αποφυγή της διάδοσης του Κορωνοϊού». 

Το συνολικό κόστος  εκτιμάται στο ποσό των 6.076,00 €  (συμπεριλαβανομένου ΦΠΑ 24%). 

 
    
 
 

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                               

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                                 

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 

 

Ταχ . Δ/νση : Διοικητήριο 

Ταχ . Κώδικας : 66133 Δράμα                                                       

Πληρ. : Ι. Κωνσταντινίδου                                              

Τηλ. : 2521351124 

Τηλεομοιοτυπία : 2521026115                                                                                                                    
Ηλεκτρ. Ταχυδ. : ikons@dimosdramas.gr                

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

α/

α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΟΣΤΟΣ/ Ε-

ΦΑΡΜΟΓΗ € 

ΔΑΠΑΝΗ € 

1 Εξωτερική απολύμανση σε όλες 

τις κατοικίες και κοινόχρηστους 

χώρους του οικισμού της Φι-

λίππου συνολικού εμβαδού 

20.000 τ.μ. 

Έως 7 350,00€ 2.450,00 

2 Εσωτερική απολύμανση  σε κα-

τοικίες Ρομά του οικισμού της 

Φιλίππου συνολικού εμβαδού 

1.500 τ.μ 

 

 Έως 7 350,00€ 2.450,00 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 4.900,00 

Φ.Π.Α. 24% 
1.176,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
6.076,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                               
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                                 
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 

 
Ταχ . Δ/νση : Διοικητήριο 
Ταχ . Κώδικας : 66133 Δράμα                                                       

Πληρ. : Ι. Κωνσταντινίδου                                              
Τηλ. : 2521351124 
Τηλεομοιοτυπία : 2521026115                                                                                                                    

Ηλεκτρ. Ταχυδ. : ikons@dimosdramas.gr                

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο  Αντικείμενο της Υπηρεσίας 
Η εργασία αυτή αφορά στην εφαρμογή κατάλληλων σκευασμάτων για την Εξωτερική απο-
λύμανση σε κατοικίες και κοινόχρηστους χώρους του οικισμού της Φιλίππου και Ε-

σωτερική απολύμανση  σε κατοικίες Ρομά του οικισμού της Φιλίππου, με σκοπό τον 
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.   
 

ΑΡΘΡΟ 2ο Ισχύουσες διατάξεις 
Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με : 
1. Της παρ. 3α του άρθρου 10 της από με ημερομηνίας 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11-3-2020 

Τ. Α΄) «…. Μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στη διαδικασία δι-
απραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά τη περ. γ΄της παρ. 2 του άρθρου 

32 του ν. 4412/2016 (α΄147).» 
2. Τις διατάξεις του Π.Δ 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών οργανισμών τοπικής 

αυτοδιοίκησης». 

3. Τις  διατάξεις του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 
4. Το άρθρου 20 παρ. 13 Ν.3731/08  
5. Το άρθρο 83 του Ν.2362/95 

6. Την υπ’ αριθμ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση του 
Υπ. Οικονομικών περί αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 
2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παρο-

χή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 
7. Το άρθρο 26 της ΠΝΠ 64 (ΦΕΚ 64/14-03-2020 Τ. Α΄)   
 

ΑΡΘΡΟ 3ο Συμβατικά στοιχεία 
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
1. Η τεχνική έκθεση 

2. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 
3. Το ενδεικτικό τιμολόγιο μελέτης 
4. Η συγγραφή υποχρεώσεων 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο Τρόπος εκτέλεσης 



Η επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας θα πραγματοποιηθεί με τη διαδι-

κασία της απευθείας ανάθεσης με απόφαση Δημάρχου .  
  
 

ΑΡΘΡΟ 5ο Σύμβαση 
Ο ανακηρυχθείς ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει τη σχετική σύμβαση σε προθεσμία 
τριών   (3) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης ανάθεσης. 

 
ΑΡΘΡΟ 6ο  Υποχρεώσεις εντολοδόχου  
Κατά την εκτέλεση της εργασίας ο ανάδοχος υποχρεούται : 

1. Να παρέχει υπηρεσίες απολύμανσης στα κτίρια και εξωτερικούς χώρους  που περιγρά-
φονται στην τεχνική έκθεση και τιμές εφαρμογής , σύμφωνα με τους νόμους και τις δι-

ατάξεις, τις τεχνικές προδιαγραφές και την τεχνική προσφορά του.  
2. Να ανταποκρίνεται άμεσα σε κάθε κλίση του Δήμου Δράμας για την επίλυση του όποιου 

έκτακτου προβλήματος προκύπτει 

3. Να χρησιμοποιεί αποκλειστικά σκευάσματα εγκεκριμένα από το αρμόδιο Φορέα 
4. Μετά από κάθε εργασία απολύμανσης, θα συντάσσεται και θα παραδίδεται στην Υπηρε-

σία μας έκθεση στην οποία θα περιλαμβάνονται: 

 Αναλυτικά οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν,  
 Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, 
 Οι άδειες αυτών και τα αντίδοτα τους,  

 Τυχόν ευρήματα ή προτάσεις  
 Πιστοποιητικό εφαρμογών 

5. Όλες οι εφαρμογές θα πρέπει να πραγματοποιούνται  υπό την επίβλεψη έμπειρου στο 

αντικείμενο επιστήμονα, ο οποίος και θα υπογράφει και τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά κι 
έμπειρο τεχνικό προσωπικό.  

6. Στην αμοιβή του εργολάβου συμπεριλαμβάνονται κάθε φύσης έξοδα, δαπάνες σκευα-

σμάτων και αμοιβές προσωπικού του συνεργείου. Ο εργολάβος ευθύνεται αστικά, κοι-
νωνικά, ποινικά για όλο το προσωπικό του κι είναι υπεύθυνος για τα μέτρα ασφαλείας 
κι υγιεινής του προσωπικού του. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο. Υποχρεώσεις εντολέα 
Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται 

απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας. 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο Προθεσμία εκτέλεσης 

Η προθεσμία εκτέλεσης της υπηρεσίας ορίζεται έως 31-12-2020. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή του ανάδοχου θα γίνει στο τέλος των εργασιών, μετά την έκδοση του σχετικού 
τιμολογίου, την θεώρηση του χρηματικού εντάλματος πληρωμής καθώς και την σύνταξη και 
υποβολή του πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του έργου από την αρμόδια 

επιτροπή της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Πολιτισμού. 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο (Ποινικές ρήτρες-Έκπτωση του αναδόχου) 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 23 και 50 του Π.Δ 28/80. 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη, κρατήσεις που ισχύουν κατά την 
ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, πλην Φ.Π.Α. 
 

 
 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος                Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης 

 

 

 

Ιωάννα Κωνσταντινίδου                        Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης  


