
 

       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             ∆ράµα, 19-08-2014 

NOΜΟΣ  ∆ΡΑΜΑΣ                                                             Αριθ. Πρωτ.: 44057 

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 

∆/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

Ο ∆ήµαρχος ∆ράµας έχοντας υπόψη το Π∆ 28/80, το άρθρο 209 του Ν. 

3436/2006, το Π∆ 60/2007 και την αριθµ. 520/2014 απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής, προκηρύσσει ∆ηµόσιο Ανοικτό ∆ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές 

και κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, όπως αυτή θα προκύψει από το 

προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης, για την εργασία «Εργασίες πρόληψης και 

αντιπυρικής προστασίας στα περιαστικά άλση του ∆ήµου ∆ράµας».  

Ο προϋπολογισµός είναι 24.600,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

Η εκτέλεση της εργασίας αφορά  χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία 

υπογραφής της σύµβασης και µέχρι τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου (31
η
 

Οκτωβρίου). 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (∆/νση: Βερµίου 2 & 

1ης Ιουλίου, Τ.Κ. 66100, ∆ράµα, 2
ος

 όροφος – γραφείο 209) την 28
η 
Αυγούστου, 

ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ. (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών). Μετά το 

πέρας αυτής της ώρας λήγει η προθεσµία παραλαβής προσφορών και όσες προσφορές 

κατατεθούν θεωρούνται εκπρόθεσµες και επιστρέφονται.  

Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετέχουν εργολάβοι δηµοσίων έργων 

πρασίνου ανεξαρτήτως τάξης πτυχίου ΜΕΕΠ, εµπειροτέχνες εργολάβοι δηµοσίων 

έργων πρασίνου  κάτοχοι πτυχίου Εργοληπτών ∆ηµόσιων ∆ασοτεχνικών Έργων 

(Ε.∆.∆.Ε.) ανεξαρτήτως ορίου, ιδιώτες που το επάγγελµά τους όπως αυτό προκύπτει 

από τη βεβαίωση του Επιµελητηρίου  είναι συναφές µε την υπό δηµοπράτηση 

εργασία, Νοµικά Πρόσωπα  ή Ενώσεις ή Κοινοπραξίες εφόσον πληρούν τους όρους 

που καθορίζονται στο άρθρο 7 της ΥΑ 11389/93 και Συνεταιρισµοί που πληρούν 

τους όρους της διακήρυξης. 

Η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό ορίζεται στο ποσό των τετρακοσίων 

ευρώ (400,00 €)  κατατεθειµένη µε Εγγυητική Επιστολή Τραπέζης.  

Ο χρόνος διάθεσης των τευχών διακήρυξης και του εντύπου οικονοµικής 

προσφοράς είναι µέχρι δύο ηµέρες πριν την ηµεροµηνία διεξαγωγής του 

διαγωνισµού. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν 

διευκρινίσεις από τη ∆/νση Περ/ντος & Πρασίνου (πληροφορίες κα. Σαµαρά 

Ιορδάνα, τηλ.: 25213 50626). 

 

 

        Ο ∆ήµαρχος ∆ράµας 

 

 

                                                                                                Κυριάκος Χαρακίδης 

 

 


