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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

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 προτίθεται να την αναθέσει απευθείας σε 
ιδιώτη, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 10005/15-3-2022 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 40€ μη 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η περίοδος  της σύμβασης είναι από 1-4-2022 μέχρι 31-12-
2023 (συνολικά 21 μήνες). Κατά συνέπεια η συνολική δαπάνη για την συγκεκριμένη εργασία 
ανέρχεται στο ποσό 840,0€ και με το ΦΠΑ  στο ποσό των 1041,60€.   
 
Η δαπάνη της παραπάνω παρεχόμενης υπηρεσίας θα βαρύνει πίστωση του προϋπολογισμού 
του Δήμου, με Κ.Α  45.6278.01.  των οικ. ετών 2022 και 2023 με τα ποσά των  446,40 και 
595,20 ευρώ αντίστοιχα. 
 
Για το λόγο αυτό με την αριθμ. πρωτ. 9948/2022 (ΑΔΑ Ω85ΘΩ9Μ-ΧΡΛ) απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης δεσμεύτηκε το ποσό των 446,40 ευρώ,  η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1 στο 
Μητρώο Δεσμεύσεων με ΑΑΥ 609. Επιπλέον εκδόθηκε η αριθμ. πρωτ. 8286/2-3-2022 (ΑΔΑ 
ΩΑ1ΓΩ9Μ-ΖΤΗ) απόφαση πολυετούς δέσμευσης. 
 
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει τμηματικά σε 4 δόσεις όπως παρακάτω: 

 1η πληρωμή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες το διάστημα από1/4 /2022 μέχρι 
31/5/2022 

 2η πληρωμή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες το διάστημα από 1/6/2022 μέχρι 
31/12/2022 

 3η πληρωμή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες το διάστημα από 1/1/2023 μέχρι  
31/5/2023 και  

 4η πληρωμή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες το διάστημα από 1/6/2023 μέχρι 
31/12/2023 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν σφραγισμένη την προσφορά τους έως την 22-
3-2022 (ημέρα), Τρίτη (ημερομηνία) και ώρα 11:00 , στο Γραφείο Πρωτοκόλλου 1ος όροφος 





γραφείο 103. Προσφορές που θα λαμβάνονται μετά την ανωτέρω προθεσμία θα θεωρούνται 
εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπόψιν.  
 
Επί του φακέλου αναγράφονται:  
Στοιχεία αποστολέα : Επωνυμία και λοιπά στοιχεία 
Προς : το Δήμο Δράμας, Δ/νση Περ/ντος & Πρασίνου, 2ος όροφος,  γραφείο 203 
Προσφορά για την υπηρεσία: «Υπηρεσίες παρακολούθησης συστήματος συναγερμού στο 
Α΄ Νεκροταφείο Δράμας» 
 
Εντός του φακέλου οι συμμετέχοντες πέραν της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να 
εσωκλείουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

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, oι οποίες θα καλύπτουν τον χρόνο υποβολής της προσφοράς τους. 
(απαιτείται  να εκδοθεί από όλους τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς) 

2. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές 
ενημερότητες) (για ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ/ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ), τόσο για τους ίδιους τους 
εργοδότες (αφορά μόνο στην περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων) 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 φορέας 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 
περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους. Τα 
πιστοποιητικά θα καλύπτουν τον χρόνο υποβολής της προσφοράς τους. (απαιτείται να 
εκδοθεί από όλους τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς) 

3. Εάν ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, πιστοποιητικό ΓΕΜΗ: i) 
Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης. 

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι: 
α) Δεν έχει εκδοθεί σε βάρος τους απόφαση αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 

(Αποκλεισμός οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις) του Ν. 4412/2016. 
β) Οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλουν 

εισφορές είναι οι ακόλουθοι: 
………………..………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
(Αναλυτική κατάσταση όλων των οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, στους οποίους 
οφείλουν να καταβάλλουν εισφορές). 

γ) Δεν υπάρχει σε βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που 
αναλυτικά αναφέρονται 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’ ελάχιστον 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 αναγκαστική 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 

στ) Δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ 
για την αθέτηση των υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  





5. Οι οικονομικοί φορείς πέραν της οικονομικής προσφοράς και των παραπάνω 
δικαιολογητικών  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 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. 
Σημαντική προϋπόθεση για να προχωρήσει η σύναψη της σύμβασης από την αναθέτουσα 
αρχή είναι να μην έχουν υποβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα πράξεις επιβολής 
προστίμου που επιβάλλονται σε βάρος εταιρειών παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή / και 
φύλαξης  και οι οποίες 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.  





Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση 
της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με 
την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019) 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (1 και 2) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 
υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,  εφόσον έχουν 
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, 
όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019) 
 

Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν 
προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά. (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021) 
 

                                                                          Ο Αντιδήμαρχος της Δ/νσης Περ/ντος & Πρασίνου 

 

 

                                                                                                Μουρβετίδης Μιχαήλ 

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-80-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-60-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7/
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