
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                                        Δράμα,  21-07-2015 

 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                                        Αριθ. Πρωτ.: 30811 

 Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

 

 

                                                          ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

 

              Ο  Δήμαρχος  Δράμας  έχοντας υπόψη: 

     

  α)   Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80, το άρθρο 209 του Ν. 3436/2006, το ΠΔ 60/2007  

  β)   Τις διατάξεις του Ν.4281/2014 

   γ)   Τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Δήμου Δράμας οικονομικού έτους  2015   

με ΚΑ 20.6262.08.  

  δ)  Την απόφαση 286/2015  του Δημοτικού Συμβουλίου για την διενέργεια του δημόσιου 

ανοικτού  μειοδοτικού διαγωνισμού. 

  ε)  Την 222/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνονται οι όροι 

δημοπράτησης για την εργασία «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ ΓΑΙΩΝ»,  

        προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη 

χαμηλότερη (μεγαλύτερη ποσοστό έκπτωσης) για την εκτέλεση της εργασίας «Καθαρισμός  

παράνομων χώρων απόρριψης απορριμμάτων για λόγους αντιπυρικής προστασίας με χρήση 

μηχανήματος τύπου προωθητήρα γαιών» συνολικής προεκτιμώμενης δαπάνης  38.332,95 €  

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. 
    Ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών είναι ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης. 

   Ο διαγωνισμός θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα την 11-08- 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα   

10.00 π.μ. (ώρα λήξης προσφορών). 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν: 

 Εργολάβοι δημοσίων έργων (ΕΔΕ) ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ανεξαρτήτως τάξης πτυχίου, 

εμπειροτέχνες εργολάβοι δημοσίων έργων ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ή/και ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

ανεξαρτήτως ορίου και ιδιώτες που εκτελούν χωματουργικές εργασίες.   

 Ενώσεις ή κοινοπραξίες, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 8 της 

ΥΑ 11389/93. 

 Συνεταιρισμοί. 

  

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής θα πρέπει να: 

     - πληρούν τους όρους της διακήρυξης. 

    Για την συμμετοχή τους στο διαγωνισμό πρέπει να προσκομίσουν δικαιολογητικά τα οποία     

περιγράφονται στην διακήρυξη.  

        Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι απαραίτητα η προσκόμιση Εγγυητικής Επιστολής 

Συμμετοχής ποσού 624,00 € όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 2.5 της αναλυτικής διακήρυξης.  

   Για πληροφορίες, δικαιολογητικά κλπ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά  τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες στο γραφείο της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου 

(Μαυρίδη Δημήτριο τηλ.: 2521350664 – e-mail: dmavr@dimosdramas.gr – FAX : 2521020562). 

 

 

 

                                                                    Ο Δήμαρχος Δράμας 

 

 

 

                                                                     Χριστόδουλος Μαμσάκος 
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