
  

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Δράμα,   21-09-2017              

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                                  Αριθμ. Πρωτ.: 41600  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΌΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Ο Δήμαρχος Δράμας 

 

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: 

« Μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) του Δήμου Δράμας από τον Σταθμό 

Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) του Δήμου Δράμας στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής 

Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Σερρών που βρίσκεται στην 

θέση “Ερείπια Νεράιδας” αγροκτήματος Παλαιοκάστρου της κτηματικής περιοχής Δήμου 
Ηράκλειας », προϋπολογισμού 74.275,82 € (του Φ.Π.Α. 24% συμπεριλαμβανομένου) .  

 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Δράμας 

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. 

Οδός Βερμίου 2 & 1
ης

 Ιουλίου 

Ταχ.Κωδ.: 66133 

Τηλ.: 2521350664 

Telefax: 2521020562 

E-mail: dmavr@dimosdramas.gr 

Ιστοσελίδα www.dimos-dramas.gr 

Κωδικός NUTS: EL514 

 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει 

στην ηλεκτρονική διευθύνση www.dimos-dramas.gr Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν 

γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο 212 στο Δημαρχείο Δράμας (Βερμίου 2 & 1
ης

 

Ιουλίου) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με 

δαπάνες και φροντίδα τους. 

 

3. Κωδικός CPV: 90512000-9  (Υπηρεσίες μεταφοράς απορριμμάτων) 

 
4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL514 

 
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Με την ανάθεση της εν λόγω σύμβασης θα εκτελεστούν 

όλες οι περιγραφόμενες στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της οικείας διακήρυξης εργασίες. 

 
6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

 

7. Χρόνος εκτέλεσης υπηρεσίας: Η διάρκεια παροχής  των υπηρεσιών της σύμβασης αρχίζει από 

την υπογραφή της σύμβασης και λήγει την 31-12-2018 με την τιμή μονάδας να παραμένει σταθερή 

καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.  

      Σε περίπτωση που :  

 η μεταφορά όλων των παραγόμενων Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) εκτελείται 

αποκλειστικά από τον Δήμο Δράμας με ίδια μέσα ή αποκλειστικά από τον ΦοΔΣΑ 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΔΙΑΑΜΑΘ Α.Ε.) ή σε συνεργασία με τον Δήμο 

Δράμας ή ορισθεί άλλος Χ.Υ.Τ.Α ως αποδέκτης των Α.Σ.Α. η σύμβαση δύναται να 

λυθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις χωρίς ο ανάδοχος να δικαιούται αποζημίωση 

για το ανεκτέλεστο τμήμα  της σύμβασης  

 Οι ποσότητες που αναφέρονται στον ενδεικτικό προυπολογισμό και στην σύμβαση δεν 

είναι δεσμευτικές. Σε περίπτωση που δεν μεταφερθούν από τον Ανάδοχο οι 

προεκτιμώμενοι τόνοι των Α.Σ.Α της σύμβασης μέχρι  31-12-2018, ο ανάδοχος δεν 

δικαιούται αποζημίωση για το ανεκτέλεστο τμήμα  της σύμβασης  

 
8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις 

αυτών που δραστηριοποιούνται σε εργασίες παρόμοιες με αυτές που περιγράφονται στην αριθμ.   

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


  

 

 

μελέτη 4/2017 : Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 

του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016. 

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 

υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει 

να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την 

ένωση (πχ κοινοπραξία). 

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 

 
9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η υπό ανάθεση σύμβαση δε διαιρείται σε τμήματα. 

 

10. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 

βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

 
11. Παραλαβή προσφορών : Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών 

στον διαγωνισμό, ορίζεται η 04-10-2017,  ημέρα Τετάρτη.  Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών 

ορίζεται η 9:00π.μ..  Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία 

αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό 

Κατάστημα  Βερμίου 2 και 1ης Ιουλίου, γραφείο 212. 

 

12. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους 

οικονομικούς φορείς για διάστημα 150 ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 

 

14. Χρηματοδότηση: Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δημοπρατούμενης εργασίας ανέρχεται 

στο ποσό των 74.275,82 € (του Φ.Π.Α. 24% συμπεριλαμβανομένου) 59.899,86 € (μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)  και θα βαρύνει τις πιστώσεις του   προϋπολογισμού του 

Δήμου Δράμας οικονομικού έτους  2018 με ΚΑ 20.6262.09 . Σχετική η υπ’ αριθμ. 408/2017 

Απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου με την οποία αναλήφθηκε η δέσμευση ότι θα υπάρξει η 

εγγραφή ανάλογης πίστωσης στο προϋπολογισμό του έτους 2018. 

 

15. Ενστάσεις :  Εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 127 του Ν.4412/2016. 

 

16. Δημοσιεύσεις: Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης και η παρούσα προκήρυξη καταχωρούνται 

στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στην ιστοσελίδα της 

αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.dimos-dramas.gr. Επίσης, η παρούσα Προκήρυξη 

θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): 

www.dimos-dramas.gr. . 

 

 

       Ο Δήμαρχος Δράμας 

 

 

 

                                                                      Χριστόδουλος Μαμσάκος 
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