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 Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

 

                                                          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. 447/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί α) έγκρισης 

διενέργειας του ανοικτού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού (συνοπτικού 

διαγωνισμού) για την εργασία «Μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων 

(Α.Σ.Α.) του Δήμου Δράμας από τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων 

(Σ.Μ.Α.) του Δήμου Δράμας στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων 

(Χ.Υ.Τ.Α.) της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Σερρών που βρίσκεται στην θέση 

“Ερείπια Νεράιδας” αγροκτήματος Παλαιοκάστρου της κτηματικής περιοχής 

Δήμου Ηράκλειας » για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας έως την 31-12-

2017. 

 Την υπ΄ αριθμ 216/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου περί 

έγκρισης των όρων δημοπράτησης της υπηρεσίας «Μεταφορά των Αστικών 

Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) του Δήμου Δράμας από τον Σταθμό Μεταφόρτωσης 

Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) του Δήμου Δράμας στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής 

Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Σερρών που 

βρίσκεται στην θέση “Ερείπια Νεράιδας” αγροκτήματος Παλαιοκάστρου της 

κτηματικής περιοχής Δήμου Ηράκλειας », . 

   

 

προκηρύσσει  

 

πρόχειρο δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό (συνοπτικό διαγωνισμό), με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής  

για την ανάθεση της υπηρεσίας «MΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ 

ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Σ.Μ.Α.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΣΤΟΝ 

ΧΩΡΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Α.) ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (Π.Ε.) ΣΕΡΡΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ 

“ΕΡΕΙΠΙΑ ΝΕΡΑΙΔΑΣ” ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΗΣ 

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ » για το διάστημα από την 

ημερομηνία  υπογραφής του συμφωνητικού έως 31-12-2017.    

 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%) εκτιμάται σε 

74.258,64 € και θα βαρύνει τις πιστώσεις του   προϋπολογισμού του Δήμου Δράμας 

οικονομικού έτους  2017 με ΚΑ 20.6262.09 

 

Η διάρκεια παροχής  των υπηρεσιών της σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της 

σύμβασης έως 31-12-2017 και η τιμή μονάδας παραμένει σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια 

της σύμβασης.  

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, όπως : μεταφορά όλων των παραγόμενων 

Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) από τον Δήμο Δράμας με ίδια μέσα ή μεταφορά 

όλων των παραγόμενων Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) του Δήμου Δράμας από 

τον ΦοΔΣΑ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΔΙΑΑΜΑΘ Α.Ε.) ή παύση  μεταφοράς 

των Α.Σ.Α. στον εν λόγω Χ.Υ.Τ.Α. Σερρών, η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί ή να 

λυθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις     

` 



Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα Δράμας (Βερμίου 2 και 1
ης

 Ιουλίου 

-2
ος

 όροφος – γραφείο 212) την 25-10-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα  10:00 πμ, ώρα έναρξης 

υποβολής  των προσφορών μέχρι την 10:30 πμ, ώρα λήξης υποβολής των προσφορών 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν: 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων τα μέλη αυτών, εγκατεστημένα: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 

ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές 

σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς 

και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και 

έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 

ανάθεσης Δημοσίων συμβάσεων. (άρθρο 25 παρ.1 Ν.4412/16) και τα οποία πληρούν 

ανελλιπώς το σύνολο των όρων που καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη ασκούν 

επαγγελματική δραστηριότητα σε εργασίες συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων 

στερεών αποβλήτων, όπως θα αποδεικνύεται από το πιστοποιητικό του οικείου 

επιμελητηρίου ή  προκειμένου περί αλλοδαπών άλλου ισοδύναμου εγγράφου.   

 

Για την συμμετοχή τους στο διαγωνισμό δεν απαιτείται Εγγυητική Επιστολή 

Συμμετοχής  

 

   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 (κ. Μαυρίδη Δημήτριο τηλ. 2521350664 – e-mail: 

dmavr@dimosdramas.gr – FAX : 2521020562). 

 

 

Ο Δήμαρχος Δράμας  

  

  

Χριστόδουλος Μαμσάκος  
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