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ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές 

και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την «Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού 

χλοοτάπητα στο βοηθητικό γήπεδο Δόξας», σύμφωνα με τις διατάξεις: 

- Ν.3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 

- Π.Δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ 64/Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 

2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων έργων, προμηθειών και 

υπηρεσιών». 

- ΥΑ 11389/8-3-93 (Φ.Ε.Κ 185/Β/1993) «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης - ΕΚΠΟΤΑ». 

- Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας, 

οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξει»  

- Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013) «Εθνικό σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 

Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ20, του 1
ου

 άρθρου του Ν. 4254/2014 

(ΦΕΚ 85/Α/2014) 

 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, είναι 219.997,80  € (διακόσιες δέκα 

εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα επτά ευρώ και ογδόντα λεπτά) και θα βαρύνει τις πιστώσεις του 

προϋπολογισμού του Δήμου Δράμας  30.7131.10 για το 2014 &  15.7131.07 για το 2015. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:  

 Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι μέλη εμπορικού ή βιομηχανικού ή βιοτεχνικού 

επιμελητηρίου και ασκούν συναφές επάγγελμα στην  Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.  

 Ενώσεις ή κοινοπραξίες εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 8 της Υ.Α 11389/93. 

 Συνεταιρισμοί. 

τα οποία: 

- πληρούν τους όρους που καθορίζονται στους όρους της διακήρυξης. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της  πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr (καταληκτική ημερομηνία και 

ώρα υποβολής των προσφορών ορίζεται η 28/01/2015 και ώρα 17:00). 

               Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι απαραίτητη η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής για 

ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης της προμήθειας (χωρίς 

ΦΠΑ)  ύψους 3.577,20 . 
     Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τις υπηρεσίες του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες   

(κ. Μ. Μελιάδης  τηλέφωνο 2521350630). 

 

 

                 Ο Δήμαρχος Δράμας 

 

 

              Χριστόδουλος Μαμσάκος 


