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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

 Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία « Καθαρισμός χώρων παράνομης 

απόρριψης απορριμμάτων για λόγους αντιπυρικής προστασίας με χρήση μηχανήματος τύπου 

προωθητήρα γαιών» προεκτιμώμενης δαπάνης 24.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) που 

θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6262.08.,  οικονομικού έτους 2017 και 2018.  

Η εργασία θα εκτελεστεί σε διάστημα τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης.  

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω εργασίας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 53738/30-11-2017 

(ΑΔΑ 7ΥΩΗΩ9Μ-5ΙΑ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 

Αναλυτικότερα  στη συγκεκριμένη εργασία περιλαμβάνονται : 

ο καθαρισμός των χώρων παράνομης απόρριψης απορριμμάτων με χρήση μηχανήματος τύπου 

προωθητήρα γαιών τόσο στη πόλη της Δράμας όσο και στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες.  

Τόπος παροχής της παραπάνω υπηρεσίας είναι οι κοινόχρηστες εκτάσεις των  Δημοτικών 

Κοινοτήτων Δράμας, Μυλοποτάμου,  Χωριστής και των Τοπικών Κοινοτήτων Καλλιφύτου, Καλού 

Αγρού, Κουδουνίων, Λιβαδερού, Μακρυπλαγίου, Μαυροβάτου, Μικροχωρίου, Μοναστηρακίου, 

Μυλοποτάμου, Νικοτσάρα,  Σιδηρονέρου και Σκαλωτής, όπου εναποτέθηκαν από τους πολίτες 

παρανόμως διάφορα ογκώδη απορρίμματα (ξύλα, υφάσματα και εν γένει εύφλεκτα υλικά) που 

αποτελούν εστία μόλυνσης και κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών, με απρόβλεπτες συνέπειες για το 

ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον. 

Οι εργασίες  αναφέρονται αναλυτικά στον «ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΕΛΕΤΗΣ» της 

αριθμ.  5/2017 συνημμένης  μελέτης, που συντάχθηκε από τη Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης  

για το σκοπό αυτό. 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω εργασία  μέχρι την Δευτέρα 

11-12-2017. Η προσφορά θα υποβληθεί στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου  σε σφραγισμένο 

φάκελο  ο οποίος θα αναγράφει εξωτερικά: 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «Καθαρισμός χώρων παράνομης απόρριψης απορριμμάτων για 

λόγους αντιπυρικής προστασίας με χρήση μηχανήματος τύπου προωθητήρα γαιών» 
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 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, παρακαλούμε μαζί με την 

προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών 

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) 

στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου. 

β. Φορολογική ενημερότητα 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

 

 

 

 

Με εντολή Δημάρχου 

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης 

Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

 

 

 

 

Δημήτριος Μαυρίδης 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Συνημμένα :  1. Μελέτη 5/2017 και  

  2. Έντυπο οικονομικής προσφοράς 


