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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           
ΔΗΜΟΣ  ΔΡΑΜΑΣ                                                                     Δράμα, 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                Αρ. Πρωτ.:  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου                                                                        
Ταχ. Κώδικας: 66133                                                              Προς τον οικονομικό φορέα              
Πληροφορίες: Ι. Κασκαμτζής                                                   Δέσποινα Κ. Καζάκου & Σία ΕΕ.
Τηλέφωνο: 2521350630
e-mail: ikask@dimosdramas.gr                                                                                  
             

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την ανάθεση της δημόσιας 
σύμβασης «Εργασίες καθαριότητας δημοτικών κτιρίων», με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Σχετ.: Η υπ. αριθμ. 197/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δράμας (ΑΔΑ: 6ΠΟΞΩ9Μ-
ΠΩΩ)

Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συγκεκριμένη ανάθεση, σύμφωνα με το Υπηρεσιακό 
Σημείωμα μαζί με την συν. μελέτη με αριθμ. πρωτ: 2502/18-5-2022 της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών,  
ενώ η δέσμευση της πίστωσης έγινε με την αριθμ. 941/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 23.553,54 € με τον Φ.Π.Α. (18.994,79 € χωρίς Φ.Π.Α.)
   
Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την προσφορά τους σφραγισμένη έως και την Πέμπτη, 26/5/2022 
και ώρα 14:00, 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 «Εργασίες καθαριότητας δημοτικών κτιρίων»

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

Οι 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) (απαιτείται να εκδοθεί από όλους τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς), 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.

Οι οποίες θα καλύπτουν τον χρόνο υποβολής της προσφοράς τους.  (απαιτείται να εκδοθεί από 
όλους τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς). 
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3) Εάν ο οικονομικός φορέας είναι εταιρεία, τo 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.

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

Δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος τους οι πράξεις επιβολής προστίμου που προβλέπονται από τις διατάξεις της 
περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/16 του ΣΕΠΕ, για το χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν 
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς (Πέμπτη 26/5/2022).

Η κατακύρωση θα γίνει με Απόφαση Δημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προς 
ανάθεση δημόσιας σύμβασης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες επί της μελέτης - τεχνικές προδιαγραφές, στην Κ. Β. Καρβουνίδου τηλ. 
2521350688 και επί των όρων της πρόσκλησης στον κ. Κασκαμτζή Ι. τηλ. 2521350630.

Με Εντολή Δημάρχου
Ο Αντιδήμαρχος οικονομικών Υπηρεσιών

Χαραλαμπίδης Ανδρέας
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Δήμος Δράμας                                                                                                    
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών                                                         
Τμήμα Προμηθειών                                                  

Εργασίες καθαριότητας δημοτικών κτιρίων

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Του   ________________________________________________
Έδρα ________________________________________________
Οδός _____________________________ Αριθμός ____________
Τ.Κ._________Α.Φ.Μ._________________ΔΟΥ_______________
Τηλέφωνο ______________________Φαξ:__________________
E-mail: _______________________________________________ 

Αριθμός
εργαζομένων

Ώρες εργασίας 
ανά ημέρα/ανά

εργαζόμενο

Μεικτό Μηνιαίο 
κόστος

ανά εργαζόμενο

Μεικτό κόστος 
διμήνου ανά
εργαζόμενο

Συνολικό κόστος

2 8
6 4
2 3

Σύνολο εργαζομέ-
νων 10

Περιγραφή προϊόντος Ποσότητα σε
μηνιαία βάση

Τιμή μονάδος
Χωρίς ΦΠΑ

Κόστος σε μηνιαία
βάση χωρίς ΦΠΑ

Κόστος σε διμηνιαία
βάση χωρίς ΦΠΑ

Γενικού Καθαρισμού 45 λίτρα
Χλωρίνη 45 λίτρα
Υγρό καθαρισμού
τζαμιών

80 λίτρα

Σακούλες
απορριμμάτων

25 κιλά

Σφουγγαρίστρες
επαγγελματικές 450 γρ.

22 τεμάχια

Σφουγγαρίστρες
οικιακές 290 γρ.

16 τεμάχια

Σφουγγαράκια κουζίνας 24 τεμάχια
Καθαριστικό για άλατα 10 λίτρα

Απορροφητικά πανάκια 
καθαρισμού
επιφανειών

20 τεμάχια

Χαρτί ρολό κουζίνας 1
κιλού

25 τεμάχια

Σύνολα

Περιγραφή ΠΟΣΟ
Διοικητικό κόστος
Κρατήσεις υπέρ δημοσίου και τρίτων
Εργολαβικό κέρδος
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ΣΥΝΟΛΟ:

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

Υπογραφή-Σφραγίδα
Δράμα       /    /2022
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