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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Δράμα, 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                                Αριθμ. Πρωτ.: 
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ο Δήμαρχος Δράμας

προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο  διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση 
εργασιών καθαριότητας δημοτικών κτιρίων για το χρονικό διάστημα από 21/5/2022 έως 
20/5/2023. 

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία Δήμος Δράμας
Ταχυδρομική διεύθυνση Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου
Πόλη Δράμα
Ταχυδρομικός Κωδικός 66133
Τηλέφωνο 2521350743
Φαξ 2521350797
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο gbar@dimosdramas.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες Τμήμα Προμηθειών 

Γεώργιος Βαρσάμης
τηλέφωνο: 2521350656
email: gbar@dimosdramas.gr

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.dimosdramas.gr 

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά 
στην διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr . Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την 
προαναφερθείσα διεύθυνση. 

Κωδικός CPV:  90911200-8 (υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων).
Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Με την ανάθεση της εν λόγω σύμβασης θα 
εκτελεστούν όλες οι περιγραφόμενες στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και 
Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης ) της οικείας διακήρυξης εργασίες.
Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
Χρόνος εκτέλεσης υπηρεσίας: Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από 21/5/2022 έως 
20/5/2023 και  σε κάθε περίπτωση για 12 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.  
Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η υπό ανάθεση σύμβαση δε διαιρείται σε τμήματα.
Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 
μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)
Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη 

http://www.dimosdramas.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4412/2016. 
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:  16/4/2022 και ώρα 17:00. 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαραίτητη, πλην των λοιπών δικαιολογητικών, είναι η 
υποβολή εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, ύψους 2.229,00 €.
Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους 
οικονομικούς φορείς για διάστημα 180 ημερών από την επομένη της διενέργειας του 
διαγωνισμού.
Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 10.6274.03 του προϋπολογισμού των 
οικονομικών ετών 2022 και 2023 του Δήμου. 
Προδικαστικές προσφυγές:  Εφαρμόζονται οι διατάξεις του Βιβλίου IV (άρθρα 345 έως 374) 
(άρθρο 379 παρ. 7 του Ν.4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 50 του 
Ν.4446/2016, την παρ.2 του άρθρου 54 του Ν.4465/2017, την παρ. 17 του άρθρου 47 του 
Ν.4472/2017 και την παρ. 4 του άρθρου 87 του Ν. 4478/17).
Κύριοι όροι εκτέλεσης της σύμβασης: 

1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού, εργατικού δικαίου, καθώς και της 
νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του 
επαγγελματικού κινδύνου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις 
αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 
και της αρμοδιότητάς τους .

2. Στη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του αναδόχου θα 
περιληφθούν τα στοιχεία α΄ έως και  στ΄ της παραγράφου 1, του άρθρου 68 του Ν. 
3863/10 (τα οποία ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει συμπεριλάβει στην οικονομική 
του προσφορά), καθώς και ειδικός όρος για την εφαρμογή των διατάξεων της 
εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και 
ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. 

Ειδικοί όροι: 
1. Για τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του αναδόχου 

θα ισχύουν οι ειδικοί όροι, όπως αυτοί αναλυτικά περιγράφονται στα άρθρα 5 και 6 
της οικείας διακήρυξης. 

Δημοσιεύσεις: Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης και η παρούσα προκήρυξη καταχωρούνται 
στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στη διαδικτυακή πύλη 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, 
στη διεύθυνση (URL): www.dimos-dramas.gr. Επίσης, η παρούσα Προκήρυξη θα αναρτηθεί 
στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και σε εμφανές μέρος του Δήμου και θα δημοσιευτεί στον Ελληνικό Τύπο και 
ειδικότερα σε δύο τοπικές ημερήσιες εφημερίδες και σε μία εβδομαδιαία εφημερίδα.

  Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών

                                                                             Μιχαήλ Μουρβετίδης

http://www.dimos-dramas.gr/
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