
                     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Δράμα, 28/09/2016 

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 38892 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ                                      
 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

Ο Δήμαρχος Δράμας έχοντας υπόψη:  α) το Ν. 4412/16 και το άρθρο 209 του Ν. 3463/2006 

και β) τη με αριθμό 202/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 71ΥΧΩ9Μ-ΑΡΕ) με την 

οποία εγκρίνονται οι όροι δημοπράτησης, προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό 

διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 

βάσει τιμής την υπηρεσία "Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων". Ο προϋπολογισμός 

είναι 124.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ  (24%). 

Η εκτέλεση της εργασίας αφορά το ημερολογιακό έτος 2017. 

   Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 

Η καταληκτική ημερομηνία  και ώρα υποβολής προσφορών είναι την Δευτέρα, 24/10/2016 και 

ώρα 17:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 

υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 

Στο 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 στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 

διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής 

και να εγγραφούν  στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr). 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των δυο χιλιάδων ευρώ  (2.000,00 

€), κατατεθειμένη με Εγγυητική Επιστολή. Η εγγύηση εκδίδεται από πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί 

νόμιμα. Μπορεί, επίσης, να εκδίδεται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχεται με γραμμάτιο 

του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού 

ποσού.    

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες στην Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Δράμας (κ. Δ. 

Μαυρίδης  - τηλέφωνο 2521350664). 

         

 

        Ο Δήμαρχος Δράμας 
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