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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           
ΔΗΜΟΣ  ΔΡΑΜΑΣ                                                                                                                                    Δράμα, 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου                                                                        
Ταχ. Κώδικας: 66133                                                                            
Πληροφορίες: Β.Μουμτσάκης                                                                                                      Προς: α) - HELLENIC SECURITRANSPORT Ε.Π.Ε.-
Τηλέφωνο: 2521350743                                                                                                                      β) – ΝΙΚΗΤΟΓΛΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ-       
e-mail: bmoum@dimosdramas.gr                                                                                                          γ) – ΦΕΝΔΡΟΥΛΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.-                                            
             

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για Υπηρεσίες Φύλαξης Ονειρούπολης 2022-2023 », με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συγκεκριμένη ανάθεση, σύμφωνα με το Υπηρεσιακό Σημείωμα μαζί με την συν. μελέτη με αριθμ. πρωτ: 5542/10-11-2022 της 
Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού,  ενώ η δέσμευση της πίστωσης έγινε με την αριθμ. 1487/2022  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 13.000,00  € με τον Φ.Π.Α. (10.483,87  € χωρίς Φ.Π.Α.)

Οι επιμέρους υπηρεσίες που συμπεριλαμβάνονται στην εν λόγω ανάθεση και του ενδεικτικού προϋπολογισμού αυτών έχουν ως ακολούθως :

Η φύλαξη της χριστουγεννιάτικης γιορτής «ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ 2022-2023» θα ξεκινήσει από τις 21/11/2022 και θα ολοκληρωθεί στις 22/01/2023 και θα 
αφορά την φύλαξη στον χώρο του δημοτικού κήπου Δράμας από τις 22:00μ.μ έως και τις 06:00π.μ. (βραδινή στατική φύλαξη) και για την οποία θα απασχοληθούν 
συνολικά 2 άτομα οκτάωρης απασχόλησης. Επιπλέον, για την φύλαξη των συνολικά 6 συναυλιών που θα πραγματοποιηθούν μέσα στο έτος 2022 θα χρειαστεί να 
απασχοληθούν 7 άτομα εξάωρης απασχόλησης σε κάθε συναυλία με διάρκεια φύλαξης από 17:00μ.μ έως και 23:00μ.μ.

mailto:bmoum@dimosdramas.gr
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Α/Α Ποσότητα Μονάδα
μέτρησης

Διάρκεια Ώρες Είδος

1 2 Φύλακας 22:00μ.μ-
06:00π.μ

8
απασχόληση/

7 ημέρες

Στατική βραδινή 
φύλαξη

2 7 Φύλακας 17:00μ.μ-
23:00μ.μ

6
απασχόληση/ 

6ημέρες

Φύλαξη 
συναυλιών
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α Περιγραφή ποσότητα Μονάδα 
μέτρησης

Καθαρή αξία
2022

ΦΠΑ
2022

Καθαρή αξία
2023

ΦΠΑ 2023

1

Φύλαξη Ονειρούπολης
63 ημέρες

Από 21-11-2022 εως
22/01/2023

8 ώρες 22:00-06:00

2 Φύλακας 5.021,37€ 1.205,13€ 2.694,40€ 646,66€

2 Φύλαξη 6 συναυλιών
(7 άτομα ανά 

συναυλία)

42 Φύλακας 2.768,10€ 664,34€ 0,00€ 0,00€

Τμήμα 1 Συνολική καθαρή αξία(2022) διάρκειας έργου: 7.789,47€
Φ.Π.Α. 24% (2022) 1.869,47€

Σύνολο: 9.658,94€
Τμήμα 2 Συνολική καθαρή αξία(2023) διάρκειας έργου: 2.694,40€

Φ.Π.Α. 24% (2023) 646,66€
Σύνολο: 3.341,06€

Τμήμα 1+ Τμήμα 2 Τελικό σύνολο : 13.000,00 €
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Στο σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού «Υπηρεσίες φύλαξης Ονειρούπολης» περιλαμβάνονται και τα παρακάτω:
➢ Νόμιμες Αποδοχές των εργαζομένων
➢ Ασφαλιστικές Εισφορές
➢ Διοικητικό Κόστος
➢ Κόστος Αναλωσίμων
➢ Εργολαβικό Κέρδος

Ειδικοί Όροι που θα πρέπει να τηρούνται από τον ανάδοχο :
➢ Υποχρεούται να εγκαταστήσει 2 συστήματα συναγερμού σε 2 σπιτάκια της 

Ονειρούπολης τα οποία να επικοινωνούν με κέντρο λήψης σημάτων
➢ υποχρεούται να κατέχει άδεια λειτουργίας ιδιωτικής επιχείρησης παροχής 

υπηρεσιών ασφαλείας καθ’όλη την διάρκεια της σύμβασης
➢ υποχρεούται να κατέχει νόμιμη άδεια ραδιοσυχνότητας VHF από την 

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (EETT)
➢ Υποχρεούται να κατέχει άδεια στολής από το υπουργείο προστασίας του πολίτη

➢ Υποχρεούται να κατέχει όχημα περιπολικό για άμεση επέμβαση μεταξύ 22:00-06:00
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Παρακαλούμε να υποβάλετε   την προσφορά σας  σφραγισμένη έως και την Τετάρτη, 16/11/2022 και ώρα 14:00, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου 1ος όροφος γρ.103. 
Στοιχεία αποστολέα: Επωνυμία & λοιπά στοιχεία
Προς: Δήμο Δράμας, Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών, 2ος όροφος γρ.210
Προσφορά για «Υπηρεσίες Φύλαξης Ονειρούπολης 2022-2023».

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του
Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα
παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου και Υπεύθυνη Δήλωση (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ. 7αγ Ν. 4605/2019). 
Η Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 να αναφέρει 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.

         δ) Δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί  συμβιβασμού, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου (Ν. 
4605/01-04-2019).

             ε) Έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αποδέχονται τους όρους ανεπιφύλακτα.

Η υποχρέωση αφορά ιδίως:
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών
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κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους
διαχειριστές β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία
με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης
και εκπροσώπησης της εταιρείας, γ) στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του
διοικητικού συμβουλίου δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων
τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
 2. Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης).
3. Ασφαλιστική ενημερότητα. (για συμμετοχή σε διαγωνισμούς / δημοπρασίες).
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά τον χρόνο της υποβολής τους.
4. Εάν ο οικονομικός φορέας είναι εταιρεία, για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης και Πιστοποιητικά μεταβολών ΓΕΜΗ, 
(των τελευταίων 30 ημερών ), 
αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας, ΦΕΚ κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα.
5. Για ατομικές επιχειρήσεις και εταιρείες, μέσα από το – myAADE- τα στοιχεία μητρώου της επιχείρησης – αναλυτική εκτύπωση.

ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ
Βάσει του ν.3863/2010 άρθρο 68, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 Άρθρο 22 ΝΟΜΟΣ 4144/2013
για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης, η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να ζητά από τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και 
φύλαξης (εργολάβοι) να αναφέρουν στην προσφορά τους, εκτός των άλλων, τα εξής:

α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο.

β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας.

γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.

δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων.
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ε) 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.»

   Στο άρθρο 68 του ν. 3863/2010 προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής:

«2.α) Οι πράξεις επιβολής προστίμου που επιβάλλονται σε βάρος εταιρειών παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/ και φύλαξης καταχωρούνται στο αντίστοιχο «Μητρώο 
Παραβατών Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού ή/και Φύλαξης» που τηρείται στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας.

β) 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 δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή του 
αιτήματος. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας, η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να προχωρήσει στη σύναψη της σύμβασης.

γ) 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: αα) Η επιβολή σε βάρος της υποψήφιας εταιρείας, μέσα σε χρονικό 
διάστημα τριών (3) ετών πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς, τουλάχιστον δύο (2) πράξεων επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας συνολικού ύψους τουλάχιστον δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, καθεμιά από τις 
οποίες χαρακτηρίζεται ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας κατ’ εφαρμογή της υ.α. 2063/Δ1 632/2011 ή οποιασδήποτε διάταξης ρυθμίσει μελλοντικά το 
περιεχόμενο των παραβάσεων «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, ββ) η κήρυξη ως έκπτωτης της υποψήφιας εταιρείας κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 7 του 
παρόντος, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς, γγ) η επιβολή της κύρωσης της 
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προσωρινής διακοπής της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης κατ’ εφαρμογή της παρ. 1Β του 
άρθρου 24 του ν. 3996/2011, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς.

δ) 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 νομίμου εκπροσώπου αυτών ενώπιον συμβολαιογράφου, περί μη επιβολής σε 
βάρος τους πράξης επιβολής προστίμου για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας.»

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

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες επί της μελέτης - τεχνικές 
προδιαγραφές, στην κ. Μωυσιάδου Αναστασία  τηλ. 2521027415 , και επί των όρων της πρόσκλησης στον κ. ,Βασίλειο Μουμτσάκη, τηλ. 2521350743

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

https://4412.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-120-%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%BE%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CF%88%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%8D%CE%BC/
https://4412.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-53-%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%BE%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CF%88%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%8D%CE%BC/
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Δήμος Δράμας                                                                                                    
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών                                                         
Τμήμα Προμηθειών                                                                

                                                                              
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ 2022-2023.

                                                                                       Κ.Α.: 15.6471.02
                                                                           Προϋπολογισμός:13.000,00€ με το ΦΠΑ        

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

Μονάδα 
μέτρησης

Καθαρή αξία
2022

ΦΠΑ
2022

Καθαρή αξία
2023

ΦΠΑ 2023

1

Φύλαξη Ονειρούπολης
63 ημέρες

Από 21-11-2022 εως
22/01/2023

8 ώρες 22:00-06:00

2 Φύλακας

2 Φύλαξη 6 συναυλιών
(7 άτομα ανά    συναυλία)

       42 Φύλακας

Τμήμα 1 Συνολική καθαρή αξία(2022) διάρκειας έργου:
Φ.Π.Α. 24% (2022)

Σύνολο:
Τμήμα 2 Συνολική καθαρή αξία(2023) διάρκειας έργου:

Φ.Π.Α. 24% (2023)
Σύνολο:

Τμήμα 1+ Τμήμα 2 Τελικό σύνολο :



11

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

Υπογραφή-Σφραγίδα
Δράμα       /    /2022
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