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 ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου 
«Καθαριότητα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων των κτιρίων του Ν.Π.∆.∆.  «Κέντρο 
Μέριµνας και  Αλληλεγγύης ∆ήµου Κοµοτηνής».  

 
Το Ν.Π.∆.∆. «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Κοµοτηνής  προτίθεται να προβεί στην ανάθεση 
εργασιών καθαριότητας των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων των κτιρίων του Ν.Π. όπως αναφέρονται 
παρακάτω, µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  .  
 

Α/Α 

 

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ TETΡΑΓΩΝΙΚΑ 

ΝΙΚΑ  ΜΕΤΡΑ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΑ 

ΑΤΟΜΑ 

 

1 Α΄ ΠΣ 656,00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ 

ΣΤΑΘΜΟΣ 

1 

2 Β΄ ΠΣ 710,42 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ 

ΣΤΑΘΜΟΣ 

4 

3 Γ΄ ΠΣ 548,26 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ 

ΣΤΑΘΜΟΣ 

2 

4 Ε΄ ΠΣ 617,32 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ 

ΣΤΑΘΜΟΣ 

4 

5 Ζ΄ ΠΣ 400,00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ 

ΣΤΑΘΜΟΣ 

2 

6 Η΄ ΠΣ 569,40 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ 

ΣΤΑΘΜΟΣ 

2 

7 Α΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ Π.Σ 824,78 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ 

ΣΤΑΘΜΟΣ 

4 

8 Π.Σ. ΚΟΣΜΙΟΥ 152,00 ΚΟΣΜΙΟ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ 

ΣΤΑΘΜΟΣ 

1 

9 Π.Σ. ΡΟ∆ΙΤΗ 115,20 ΡΟ∆ΙΤΗΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ 

ΣΤΑΘΜΟΣ 

1 

10 

 

Π.Σ. ΑΙΓΕΙΡΟΥ 

 

225,00 

 

ΑΙΓΕΙΡΟΣ 

 

ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ 

ΣΤΑΘΜΟΣ 

1 

 

11 Π.Σ. ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ 215,00 ΝΕΑ 

ΚΑΛΛΙΣΤΗ 

ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ 

ΣΤΑΘΜΟΣ 

1 

12 1ο ΚΑΠΗ 550,00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΚΑΠΗ 1 

13 2ο ΚΑΠΗ 246,00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΚΑΠΗ 1 

14 ΓΡΑΦΕΙΑ  ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 76,71 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΓΡΑΦΕΙΑ 1 

 
  Προς τούτο καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν κλειστό φάκελο µε την ένδειξη «ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ 
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ 
ΚΕ.ΜΕ.Α ∆ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» που θα περιλαµβάνει:  
 1.Έντυπο Οικονοµικής προσφοράς του υποψηφίου Ανάδοχου, στην οποία θα προσδιορίζεται µε σαφήνεια 
το συνολικό κόστος των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν. 

  2.  Έντυπο µε τα στοιχεία του άρθρου 68 του Ν. 3863 /10 (ΦΕΚ115/τ.Α’/15-07-10) σχετικά µε : 

1. Το αριθµό τον εργαζόµενων  
2. Τις ηµέρες και ώρες εργασίας  
3. Τη συλλογική σύµβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι.  
4. Το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές  αυτών των 
εργαζοµένων.  
5. Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.  
6. Τα τετραγωνικά µέτρα καθαρισµού ανά άτοµο, όταν πρόκειται για καθαρισµό χώρων. 



     Στην προσφορά τους πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των 
υπηρεσιών τους, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόµιµων υπέρ ∆ηµοσίου και τρίτων κρατήσεων. 
Επιπροσθέτως, οφείλουν να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύµβασης εργασίας 
στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι. 

3. Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείου Επιµελητηρίου. 
4. Φορολογική και Ασφαλιστική ενηµερότητα 
 
  Ως καταλυτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η Πέµπτη 28-08-2014 και ώρα 14:00 µ.µ. 
στο ∆ιοικητικό τµήµα (Γρ. Μαρασλή 1,  Κοµοτηνή, 1ος όροφος)  
  Προσφορές µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται. 

Η αποσφράγιση των προσφορών  θα γίνει την ίδια µέρα µε την παραλαβή αυτών, ήτοι  στις  28-08-
2014 ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 14:00 στα γραφεία του ΝΠ∆∆ , από την αρµόδια επιτροπή. 
         Η συνολική δαπάνη του έργου για το διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης (1-09-2014 όπως 
αναφέρεται στην αρχική διακήρυξη) έως 19-09-2014 ανέρχεται σε : 19.832,16€ (Φ.Π.Α 23%: 4.561,40€) 
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ : 24.393,56€  και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισµού 2014, για την 
πρόσληψη είκοσι έξι (26) ατόµων µε οχτάωρη απασχόληση. 

Το κριτήριο για την απευθείας ανάθεση µεταξύ των προσφορών που πληρούν τις τεχνικές 
προδιαγραφές όπως αναφέρονται στη 2/2014 µελέτη και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα αυτής, είναι η 
χαµηλότερη προσφερόµενη τιµή. 

Η πληρωµή του Αναδόχου θα γίνει άπαξ µετά την ολοκλήρωση της εργασίας  
(συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 23% ) µετά τη βεβαίωση, από την αρµόδια επιτροπή παρακολούθησης 
και παραλαβής εργασιών, ότι πραγµατοποιήθηκε η εργασία και τηρήθηκαν οι όροι της σύµβασης.  
    Για το τεύχος της 2/2014 µελέτης και τα σχετικά έντυπα οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο 
∆ιοικητικό τµήµα  του Ν.Π.∆.∆, τηλέφωνο: 25310/23175 και Fax 25310/81983, κ. Μ. Μερέτη. 
     Η παρούσα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Ν.Π.∆.∆ µας από σήµερα έως και την ηµέρα 
της διαδικασίας και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κοµοτηνής και στην διαύγεια.  
 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
 


