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                                                               ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

 
 

Ο  Δήμαρχος  Δράμας   
     
έχοντας υπόψη  : 

 Τον Ν.4412/2016/τ.Α΄/147-Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών και 

άλλες διατάξεις 

 Την υπ΄ αρ. 371/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί α) έγκρισης διενέργειας 

του ανοικτού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού (συνοπτικού διαγωνισμού) για την 
εργασία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» για την κάλυψη των 

αναγκών της υπηρεσίας έως την 31-12-2016. 

 Την υπ΄αρ 180/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου περί έγκρισης των 

όρων δημοπράτησης. 
 

        Προκηρύσσει ανοικτό πρόχειρο δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό (συνοπτικό διαγωνισμό για την εκτέλεση 

της εργασίας « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» που θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6263 

του  προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2016 με συνολική προεκτιμώμενη δαπάνη 24.600,00 € (με 
Φ.Π.Α. 24%) . 
             Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα την 06-09-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα  

10.00 π.μ.  στο Δημαρχείο Δράμας Βερμίου 2 και 1ης Ιουλίου, 2ος όροφος, στην αίθουσα 212 
 

 Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί : 

  1. Φυσικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 

  2. Νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 

  3. Συνεταιρισμοί. 

  4. Ενώσεις  

  Συγκεκριμένα ο συμμετέχων στο διαγωνισμό (με μία από τις ανωτέρω μορφές) μπορεί να  είναι : 

i. Ο κατασκευαστής ή η επίσημη αντιπροσωπεία ή ο διανομέας του επίσημου δικτύου στη χώρα για 

θέματα επισκευών συντήρησης και διακίνησης ανταλλακτικών των αντίστοιχων οχημάτων-μηχανημάτων 

 ή υπερκατασκευών.  

ii.   Το εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευής το οποίο χρησιμοποιεί ανταλλακτικά τα οποία προμηθεύεται 

από το εμπόριο για την χρήση για την οποία προορίζονται. 

iii. Το ανεξάρτητο συνεργείο επισκευής και να χρησιμοποιεί ανταλλακτικά τα οποία προμηθεύεται από το 

εμπόριο για την χρήση για την οποία προορίζονται. 

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

 περιγράφονται στην διακήρυξη .      

  Για πληροφορίες, δικαιολογητικά κ.λ.π. οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά  τις 

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

 Μαυρίδη Δημήτριο τηλ 2521350664). 

 

 
        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 
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