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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο  Δήμαρχος  του  Δήμου  Δράμας  έχοντας  υπόψη:  α)  τις  διατάξεις  του  Ν.  4412/2016  όπως
τροποποιήθηκε  και ισχύει σήμερα, β) τη με αριθμό 277/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
(ΑΔΑ  6ΨΘ0Ω9Μ-ΕΟ0) με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο διακήρυξης  για την ανάθεση σύμβασης
παροχής  γενικών  υπηρεσιών  με  τίτλο   «Σχεδιασμός  και  ανάλυση  προηγμένων  τεχνολογικά
συστημάτων για  τη διαχείριση υδάτων στον  αστικό  ιστό  (3.1.1)   και    Έκθεση  αξιολόγησης  και
εκτίμηση της απόδοσης των πιλοτικών δράσεων με γνώμονα τη βέλτιστη χρήση της περίσσειας
νερού  (4.1.1)  στο  πλαίσιο  υλοποίησης  δράσεων  του  έργου  με  τίτλο:  “Joint actions for the
development and implementation of new technologies for the optimal management of water
resources in the urban environment” και ακρωνύμιο “LYSIS”», προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό
με κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας – τιμής. 
Κωδικός  CPV:   73000000-2 Υπηρεσίες  έρευνας και  ανάπτυξης,  καθώς και  συναφείς  υπηρεσίες
παροχής συμβουλών.
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου
Ταχ.Κωδ.: 66133
Τηλ.: 2521350704
Telefax :2521350797
E-mail: gbar@dimosdramas.gr
Ιστοσελίδα: http://www.dimos-dramas.gr
Κωδικός NUTS: EL 514
Ο προϋπολογισμός είναι 48387,10 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ και 60000.00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ.
Η  παρούσα  σύμβαση  χρηματοδοτείται  από  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση  (Ευρωπαϊκό  Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του ΠΔΕ.
Η  διάρκεια  της  σύμβασης  ορίζεται   από  την  υπογραφή  της  και  το  ανώτερο  έως  31/7/2019.
Επισημαίνεται ότι το χρονοδιάγραμμα της κάθε δράσης ορίζεται αναλυτικά στην αριθμ. 10/2018
μελέτη της υπηρεσίας (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της διακήρυξης ). 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Δράμας και συγκεκριμένα στο γραφείο 203
του κτιρίου του δημαρχείου  επί της οδού Βερμίου 2& 1ης Ιουλίου ΤΚ 66133 Δράμα ενώπιον της
αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 24/10/2018 και ώρα 10:00π.μ.
Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της
Επιτροπής Διαγωνισμού. 
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα  και,  σε  περίπτωση  ενώσεων  οικονομικών  φορέων,  τα  μέλη  αυτών,  που  είναι
εγκατεστημένα σε:
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α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) 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.
Οι ενώσεις  οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων,  δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
Στις  περιπτώσεις  υποβολής  προσφοράς  από  ένωση  οικονομικών  φορέων,  όλα  τα  μέλη  της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Όλοι οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς  πρέπει να πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο
κεφάλαιο  2.2.3  (Λόγοι  αποκλεισμού),  2.2.4  (Καταλληλότητα  άσκησης  επαγγελματικής
δραστηριότητας),  2.2.5  (Οικονομική  και  χρηματοοικονομική  επάρκεια),  2.2.6  (Τεχνική  και
επαγγελματική  ικανότητα)  και  2.2.7  (Πρότυπα  διασφάλισης  ποιότητας  και  πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης) της οικείας διακήρυξης.
Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην εφημερίδα και ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ, ΔΙΑΥΓΕΙΑ
και ιστοσελίδα του Δήμου πραγματοποιήθηκε στις 05-10-2018.
Όλα  τα  σχετικά  έγγραφα  του  διαγωνισμού  (διακήρυξη,  περίληψη  διακήρυξης,   ΤΕΥΔ) είναι
διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL):
μέσω της διαδικτυακής πύλης διαδίκτυο  (URL) http://www.dimos-dramas.gr. 
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι
(6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
Να  επισημανθεί  ότι  όλοι  οι  ενδιαφερόμενοι  πρέπει  να  μεριμνήσουν  για  να  παραλάβουν
εγκαίρως  (τρεις  ημέρες  πριν  την  ημέρα  διεξαγωγής  του  διαγωνισμού)   με  αίτησή  τους  το
σφραγισμένο  από  την  αναθέτουσα  αρχή  έντυπο  της  οικονομικής  προσφοράς,  το  οποίο  θα
υποβάλλουν συμπληρωμένο στο φάκελο οικονομικής προσφοράς τους .
Σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται  εγγράφως,  το αργότερο έξι (6) ημέρες
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών δηλαδή έως και 18/10/2018. Αιτήματα
παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο δεν εξετάζονται.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό  θα δίνονται από τον αρμόδιο υπάλληλο της Δ/νσης Περιβάλλοντος
και Πρασίνου κo. Βαρσάμη Γεώργιο, με  τηλέφωνο επικοινωνίας 2521350704.

      
                                                                                            Ο Δήμαρχος Δράμας

                                                                                                            
                                                                                        Χριστόδουλος Μαμσάκος
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