
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα, 30-05-2018
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 15660
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ                                     
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Δράμας έχοντας υπόψη: α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει σήμερα, β) τη με αριθμό121/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:
6Ξ82Ω9Μ-84Ξ) με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο διακήρυξης  δημοπράτησης της εργασίας
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΣΤΑ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΑ
ΔΑΣΗ  ΤΗΣ  ΔΕ  ΔΡΑΜΑΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΔΡΑΜΑΣ»,   προκηρύσσει  ηλεκτρονικό
διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για την ανάθεση της ανωτέρω εργασίας,  με κριτήριο την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: ΒΕΡΜΊΟΥ 2 & 1ΗΣ ΙΟΥΛΊΟΥ
Ταχ.Κωδ.: 66133
Τηλ.: 2521350626
Telefax :2521350797
E-mail:isama@dimosdramas.gr
Ιστοσελίδα: http://www.dimos-dramas.gr
Κωδικός NUTS: EL 514
Ο  προϋπολογισμός  είναι  15.760,00 ευρώ  χωρίς  το  ΦΠΑ  και  19.542,40 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η εκτέλεση της εργασίας αφορά το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης και μέχρι 31-10-2018.
Ο διαγωνισμός  θα  πραγματοποιηθεί  με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος
Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης
www.promitheus.gov.gr  . και έλαβε συστημικό αριθμό 58168
Η καταληκτική ημερομηνία  και ώρα υποβολής προσφορών είναι την Τετάρτη  20-06-2018
και ώρα 17:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 
Δικαίωμα  συμμετοχής  έχουν  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα  και,  σε  περίπτωση  ενώσεων
οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και
έχουν  συνάψει  διμερείς  ή  πολυμερείς  συμφωνίες  με  την  Ένωση  σε  θέματα  διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, 
που αποδεδειγμένα  λειτουργούν  νόμιμα  και  το ειδικό  επάγγελμα αυτών σχετίζεται  µε  το
αντικείμενο  της  υπό  ανάθεσης  σύμβασης.  Επιπλέον  πρέπει  να  πληρούν  τους  όρους  που
αναφέρονται στο κεφάλαιο 2.2 της οικείας διακήρυξης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων,
δεν απαιτείται  να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

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




Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Για  την  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς  απαιτείται  να
διαθέτουν  ψηφιακή  υπογραφή,  χορηγούμενη  από πιστοποιημένη  αρχή παροχής  ψηφιακής
υπογραφής και να εγγραφούν  στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr).
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των τριακοσίων δεκαπέντε ευρώ
και  είκοσι  λεπτών  (315,20  ευρώ€) κατατεθειμένη  με  εγγυητική  επιστολή.  Η  εγγύηση
εκδίδεται από  πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν επίσης, να παρέχονται με γραμμάτιο του
Ταμείου  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  με  παρακατάθεση  σε  αυτό  του  αντίστοιχου
χρηματικού  ποσού  και   από  το  Ταμείο  Μηχανικών  Εργοληπτών  Δημοσίων  Έργων
(Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.).
Όλα  τα  σχετικά  έγγραφα  του  διαγωνισμού  (διακήρυξη,  περίληψη  διακήρυξης,  έντυπο
οικονομικής  προσφοράς,  ΤΕΥΔ)   είναι  διαθέσιμα για ελεύθερη,  πλήρη, άμεση & δωρεάν
ηλεκτρονική  πρόσβαση  στην  διεύθυνση  (URL):  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ
Σχετικά  αιτήματα  παροχής  διευκρινίσεων  υποβάλλονται  ηλεκτρονικά   και  απαντώνται
αντίστοιχα  στο  δικτυακό  τόπο  του  διαγωνισμού  μέσω  της  Διαδικτυακής  πύλης
www.promitheus.gov.gr του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  Αιτήματα  παροχής  συμπληρωματικών
πληροφοριών  –  διευκρινίσεων   υποβάλλονται  από  εγγεγραμμένους   στο  σύστημα
οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους
έχουν  χορηγηθεί  (όνομα χρήστη και  κωδικό πρόσβασης)  και  απαραίτητα  το  ηλεκτρονικό
αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.  Αιτήματα παροχής
διευκρινήσεων που υποβάλλονται  είτε  με άλλο τρόπο είτε  το ηλεκτρονικό αρχείο που τα
συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  
Πληροφορίες  για  το  διαγωνισμό   θα  δίνονται  από  την  αρμόδια  υπάλληλο  της  Δ/νσης
Περιβάλλοντος και Πρασίνου κα. Σαμαρά Ιορδάνα, με  τηλέφωνο επικοινωνίας 2521350626.

      
                                                                                            Ο Δήμαρχος Δράμας

                                                                                                            
                                                                                        Χριστόδουλος Μαμσάκος
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