
  
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Δράμα, 13-10-2015 
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 45083 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ                                      

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

Ο Δήμαρχος Δράμας έχοντας υπόψη: α) το ΠΔ 28/80, το άρθρο 209 του Ν. 
3436/2006, το ΠΔ 60/2007, το Ν.4155/2013 και β) τη με αριθμό 358/2015 Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 799ΝΩ9Μ-Ω0Β) με την οποία εγκρίνονται οι όροι 
δημοπράτησης, προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με 
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την υπηρεσία : “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 ”.          
 Ο προϋπολογισμός είναι 236.200,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Το χρονικό διάστημα παροχής της υπηρεσίας ορίζεται από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης και μέχρι την μεταφορά των προβλεπομένων 9.601,626 τόννων 
Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) στον Χ.Υ.Τ.Α. της Π.Ε. Σερρών. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.  

Η καταληκτική ημερομηνία  και ώρα υποβολής προσφορών είναι την Πέμπτη, 29-10-
2015 και ώρα 17:00 Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν 
υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  

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 υπηρεσίες όμοιες με αυτές που 
αναπτύσσονται στην μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης που αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης και πληρούν τους όρους της διακήρυξης..  

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 τριών χιλιάδων 
οκτακοσίων σαράντα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών  (3.840,65 €).  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν διευκρινίσεις 
έως την προηγούμενη ημέρα της δημοπρασίας από τη Δ/νση Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης (πληροφορίες κ. Μαυρίδης Δημήτριος τηλ.: 25213 50664 γραφείο 307). 
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