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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117  και  
με το άρθρο 52  του Ν. 4412/2016, για την παροχή της τεχνικής υπηρεσίας, με 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική  άποψη προσφορά με 
βάση την τιμή  και τίτλο: 

«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ 

ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ » 

προεκτιμώμενης αμοιβής  € 37.278,10  (χωρίς Φ.Π.Α.).  
Η παροχή της τεχνικής υπηρεσίας ανήκει στην κατηγορία (8) στατικές μελέτες, με 
CPV : 71900000-7   ,  71356000-8 
 
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Δράμας  
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. 
Οδός: Βερμίου 2 – 661 33 Δράμα  
Τηλ.:   2521350710  
Telefax: 2521023343  
E-mail:  kpapa@dimosdramas.gr                  
Ιστοσελίδα: www.dimos-dramas.gr  
Κωδικός NUTS:  EL514 

 
2. Παραλαβή τευχών του διαγωνισμού: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν 

τα τεύχη του διαγωνισμού  σε πλήρη ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του 
Δήμου Δράμας :  www.dimos-dramas.gr.  

 
3. Τόπος διεξαγωγής διαγωνισμού: Η αίθουσα  δημοπρασιών της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών στο 2ο όροφο του δημαρχείου Δράμας, Βερμίου 2 . 
Προθεσμία λήξης υποβολής προσφορών είναι 14 Ιουνίου  2018,  ημέρα 
Πέμπτη   και ώρα 10:00 π.μ. κατά την οποία θα ανοιχθούν οι προσφορές σε 
δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Τα έντυπα των προσφορών θα 
είναι στην ελληνική γλώσσα. 
4. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2521350710, fax επικοινωνίας 2521023343, αρμόδιος 
υπάλληλος για επικοινωνία: Κυρατσώ Παπαδοπούλου -   email:  kpapa@dimosdramas.gr                  
5.Τόπος αντικειμένου μελέτης: Ν. Δράμας , Δήμος  Δράμας . 
6. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

 Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην 
εκπόνηση μελετών της κατηγορίας (8) στατικές μελέτες, που είναι 
εγκατεστημένα σε: 
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,  
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  
γ) σε 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  

ΑΔΑ: Ω5ΕΕΩ9Μ-2Β8



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.  

 Oικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 
 

 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 
4 του άρθρου 19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του  N. 
4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν 
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των 
φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές 
κατηγορίες μελετών.  

7. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης 
ορίζεται  σε τρείς (3) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού. 
8.  Για  τη  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  δεν  απαιτείται  η  κατάθεση  εγγυητικής  
επιστολής συμμετοχής. 
9. Οι διαγωνιζόμενοι για τη συμμετοχή τους υποβάλλουν  Τυποποιημένο  Έντυπο  
Υπεύθυνης  Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.)  . 
10. Χρόνος ισχύος προσφορών:  δέκα  ( 10 )μήνες. 
11. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο  της πλέον συμφέρουσας από 
οικονομική άποψη προσφοράς με βάση την τιμή. 
12. Η έγκριση των όρων δημοπράτησης, ψήφιση πίστωσης και συγκρότηση της  
Επιτροπής Διαγωνισμού της παροχής  τεχνικής υπηρεσίας έγινε με  την υπ.αρ. 
119/2018 (ΑΔΑ: 6ΝΗΔΩ9Μ-ΥΣΘ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου  
Δράμας . 
13. Η δαπάνη εκπόνησης της μελέτης βαρύνει τον ΚΑ: 30.7413.98  του 
προϋπολογισμού έτους 2018 του Δήμου  Δράμας . 
14. Το αποτέλεσμα  της  δημοπρασίας  θα  εγκριθεί  από  την  Προϊσταμένη  Αρχή,  
ήτοι  την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου  Δράμας. 
 

 
 

 
 

                                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 

                                    ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΜΑΜΣΑΚΟΣ 
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