
 

       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Δράμα, 24-04-2013 

NOΜΟΣ  ΔΡΑΜΑΣ                                                             Αριθ. Πρωτ.:25672 

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

Ο Δήμαρχος Δράμας έχοντας υπόψη: α) το ΠΔ 28/80, το άρθρο 209 του Ν. 

3436/2006, το ΠΔ 60/2007 και β) τη με αριθμό 99/2013 Απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής (ΑΔΑ: ΒΕΑΖΩ9Μ-ΤΒ4) με την οποία εγκρίνονται οι όροι δημοπράτησης 

προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και 

κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, όπως αυτή θα προκύψει από το 

προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, για την εργασία «Εργασίες τοποθέτησης 

χλοοτάπητα και αρδευτικού συστήματος σε υφιστάμενα πάρκα και χώρους 

πρασίνου του Δήμου Δράμας».  

Ο προϋπολογισμός είναι 86.731,54 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Η εκτέλεση της εργασίας αφορά χρονικό διάστημα 5 (πέντε) μηνών από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Δ/νση: Βερμίου 2 & 

1ης Ιουλίου, Τ.Κ. 66100, Δράμα, 2
ος

 όροφος – γραφείο 209) την 10η Μαΐου, ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών). Μετά το πέρας 

αυτής της ώρας λήγει η προθεσμία παραλαβής προσφορών και όσες προσφορές 

κατατεθούν θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.  

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή 

Ενώσεις ή Κοινοπραξίες Φυσικών ή Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου της 

ημεδαπής, που αποδεδειγμένα λειτουργούν νόμιμα και έχουν εμπειρία σε εργασίες 

τοποθέτησης χλοοτάπητα και αρδευτικών δικτύων, όμοιες µε αυτές που 

αναπτύσσονται στο τεύχος της αριθμ. 3/2013 μελέτης της Δ/νσης Περ/ντος & 

Πρασίνου και πληρούν τους όρους της διακήρυξης. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των χιλίων 

τετρακοσίων δέκα ευρώ και είκοσι επτά λεπτών  (1.410,27 €)  κατατεθειμένη με 

Εγγυητική Επιστολή Τραπέζης.  

Ο χρόνος διάθεσης των τευχών διακήρυξης και του εντύπου οικονομικής 

προσφοράς είναι μέχρι τις 13-05-2013. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν 

διευκρινίσεις έως την προηγούμενη ημέρα της δημοπρασίας από τη Δ/νση Περ/ντος 

& Πρασίνου (πληροφορίες κ. Αρβανιτίδης Στράτος, τηλ.: 25213 50707). 

 

 

        Ο Δήμαρχος Δράμας 
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