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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Δράμα,  21-06-2019              
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                                Αριθμ. Πρωτ.: 17100 
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΌΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο Δήμαρχος Δράμας 

 

προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της γενικής υπηρεσίας με τίτλο: 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ», προϋπολογισμού  50.000,00 ευρώ (του Φ.Π.Α. 24% 

συμπεριλαμβανομένου) . 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Δράμας 

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. 

Οδός Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου 

Ταχ.Κωδ.: 66133 Δράμα 

Τηλ.: 2521350664 

Telefax: 2521020562 

E-mail: dmavr@dimosdramas.gr 

Ιστοσελίδα www.dimos-dramas.gr 

Κωδικός NUTS: EL514 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στις ηλεκτρονικές 

διευθύνσεις www.dimos-dramas.gr και http://www.promitheus.gov.gr Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν 

γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο 212 στο Δημαρχείο Δράμας (Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου) κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. 

3. Κωδικός CPV: 50112000-3  (Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων) 

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL514 

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Με την ανάθεση της εν λόγω σύμβασης θα εκτελεστούν όλες οι 

περιγραφόμενες στην οικεία διακήρυξη με αριθμό  17100/21-06-2019  και  στην 03/2019 τεχνική μελέτη . 

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

7. Χρόνος εκτέλεσης υπηρεσίας: Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-12-

2019. 

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί : 

  1. Φυσικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 
  2. Νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 
  3. Συνεταιρισμοί. 

        4. Ενώσεις (κοινοπραξίες), 
αποδεικνυόμενης της  ιδιότητάς τους από πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου. 

 Συγκεκριμένα ο συμμετέχων στο διαγωνισμό (με μία από τις ανωτέρω μορφές) μπορεί να είναι : 

 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. 

http://www.dimos-dramas.gr/


 Το εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευής το οποίο χρησιμοποιεί ανταλλακτικά τα οποία προμηθεύεται από 
το εμπόριο για την χρήση για την οποία προορίζονται. 

 Το ανεξάρτητο συνεργείο επισκευής το οποίο χρησιμοποιεί χρησιμοποιεί ανταλλακτικά τα οποία 
προμηθεύεται από το εμπόριο για την χρήση για την οποία προορίζονται. 
 

9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η υπό ανάθεση σύμβαση διαιρείται σε τρία τμήματα:  1. Συντήρηση και επισκευή 

ηλεκτρονικών μερών, 2. συντήρηση – επισκευή αντλιών πετρελαίου, υπερσυμπιεστών κ.α. και 3. Ελαστικά επιβατικών  

– φορτηγών και Μ.Ε. 

10. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής 

(χαμηλότερη τιμή) 

11. Παραλαβή προσφορών:  Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr 

του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:  08-07-2019 και ώρα 17:00 . 

12. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 

διάστημα 150 ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 

14. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 20.6263 του προϋπολογισμού του έτους 2019 του Δήμου.  

15. Προδικαστικές προσφυγές:  Εφαρμόζονται οι διατάξεις του Βιβλίου IV (άρθρα 345 έως 374) (άρθρο 379 παρ. 7 

του Ν.4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 50 του Ν.4446/2016, την παρ.2 του άρθρου 54 του 

Ν.4465/2017, την παρ. 17 του άρθρου 47 του Ν.4472/2017 και την παρ. 4 του άρθρου 87 του Ν. 4478/17). 

16. Δημοσιεύσεις: Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης και η παρούσα προκήρυξη καταχωρούνται στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 

http://www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.dimos-

dramas.gr. Επίσης, η παρούσα Προκήρυξη θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

    

 

       Ο Δήμαρχος Δράμας 

 

 

                                                                        Χριστόδουλος Μαμσάκος 

http://www.dimos-dramas.gr/
http://www.dimos-dramas.gr/

