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                                                                                                                     Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δράμα  07-04-2022
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  
Ταχ. Δ/νση:  Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου                  Προς:  Βάνια Κωνσταντίνο
Πληροφορίες:  Αδαμαντίδης Γεώργιος                                                           Αγίων Αναργύρων 3 
Τηλέφωνο:  25213506606                                                                             66100  Δράμα 
Ηλ. Ταχυδρομείο: gadam@dimosdramas.gr                                                      e mail:  tselempi.varvara@gmail.com
  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την υπηρεσία ''ΜΙΣΘΩΣΗ 
ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ''

Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών της υπηρεσίας 
''ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ'' σύμφωνα με την συνημμένη 02/2022 Τεχνική Μελέτη της Δ/νσης 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.  
Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός ανέρχεται σε 8.368,80€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και   10.377,31 € (με Φ.Π.Α.) και η 
δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6235.01  με τίτλο “Μίσθωση χημικών τουαλετών” των οικονομικών έτών 2022 
(8.699,16 €) και 2023 (1.690,84 €) σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 10179/15-03-2022 (ΑΔΑ : Ψ9Κ1Ω9Μ-1ΡΔ) 
απόφαση πολυετούς δαπάνης .

Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει με Απόφαση Δημάρχου.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω υπηρεσίες μέχρι τις 14-04-2022, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 14:00, στο πρωτόκολλο του Δήμου Δράμας,  1ος όροφος, Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου, 

Επί του φακέλου θα αναγράφονται:
Στοιχεία αποστολέα: Επωνυμία & λοιπά στοιχεία
Προς: Δήμο Δράμας, Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, 2ος όροφος γρ. 212
Προσφορά για την υπηρεσία ''ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ''

Εντός του φακέλου πέραν της οικονομικής προσφοράς, θα πρέπει να εσωκλείονται 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.
Οι οποίες θα καλύπτουν τον χρόνο υποβολής της προσφοράς τους .

2) Πιστοποιητικό κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) για ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ/ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ), 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 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.
Οι οποίες θα καλύπτουν τον χρόνο υποβολής της προσφοράς τους.

3) Εάν ο οικονομικός φορέας είναι εταιρεία, το πιστοποιητικό ΓΕΜΗ: i) Πιστοποιητικό Ισχύουσας 
Εκπροσώπησης.
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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) Δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την 
αθέτηση των υποχρεώσεων όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
στ) Έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αποδέχονται 
αυτούς ανεπιφύλακτα.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας 
πρόσκλησης. 

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. 

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).

Πληροφορίες και διευκρινίσεις θα δίνονται καθημερινά στο τηλ. 2521350664 της Διεύθυνσης Καθαριότητας 
& Ανακύκλωσης του Δήμου Δράμας, από τον κ. Μαυρίδη Δημήτριο. 

Ο   Αντιδήμαρχος Δράμας
                                                                Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

Εφραιμίδης  Ιωάννης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Αρ. Μελέτης : 2/2022
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                                      ΄΄Μίσθωση χημικών τουαλετών ΄΄                  
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
Πληροφορίες : Αδαμαντίδης Γεώργιος
Τηλέφωνο : 2521350606
email:gadam@dimosdramas.gr                       

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ...............................................................................................
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
.....................................................................................................................
ΦΑΞ.............................................................................................................

Α/ 
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΟ

(ΧΗΜΙΚΗ 
ΤΟΥΑΛΕΤΑ)

ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΤΙΜΗ 
ΜΙΣΘΩΣΗΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ / 

ΤΕΜΑΧΙΟ
(€)

        ΔΙΑΡΚΕΙΑ

(ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ 
ΜΕΡΕΣ)

ΣΥΝΟΛΟ

(€)

1. Μίσθωση, 
καθαρισμός  και 

συντήρηση
χημικών τουαλετών

4   ............  € 317 ............  €

ΦΠΑ 24%    .............€

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ  ΦΠΑ .............  €

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται η τοποθέτηση, ο καθαρισμός και η συντήρηση των 
τουαλετών .

Με την υποβολή της παρούσας δηλώνω ότι τα προς μίσθωση υλικά, ανταποκρίνονται πλήρως 
στις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν οριστεί  από τον Δήμο Δράμας.

Ο / Η      ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΣΑ
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