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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 175/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ Ω7ΩΖΩ9Μ-7ΘΟ) 
με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο διακήρυξης  για την ανάθεση σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών με 
τίτλο   «Εκχιονισμός -αποπαγοποίηση περιοχής Δήμου Δράμας για τη χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2019 – 
Aπρίλιος 2020» προκηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία.  
Στοιχεία αναθέτουσας αρχής: Δήμος Δράμας, Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου, 66 133 Δράμα 
Τηλ.: 2521350626-2521350797, email: isama@dimosdramas.gr 
Διαδικασία:  Ανοικτή-Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός. Ο διαγωνισμός  με Α/Α 79930 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 
Περιγραφή/αντικείμενο διαγωνισμού: ««Εκχιονισμός -αποπαγοποίηση περιοχής Δήμου Δράμας για τη 
χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2019 – Aπρίλιος 2020», σύμφωνα με την αριθμ. 12/2019 μελέτη της Δ/νσης 
Περ/ντος και Πρασίνου 
CPV:   90620000-9 «Υπηρεσίες εκχιονισμού», 90630000-2 «Υπηρεσίες καθαρισμού από τον πάγο» και  
34927100-2 «Αντιπαγετικό αλάτι» 
Κριτήρια ανάθεσης:  Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, βάσει μόνο τιμής. 
Προϋπολογισμός: 46800,00 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ και 56382,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η 
σύμβαση χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους και βαρύνει τον Κ.Α. 35.6262.14 (Υπηρεσίες εκχιονισμού 
περιοχής Δήμου Δράμας) του προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. ετών 2019 και 2020, με τα ποσά των 
19996,94€ και 36385,06€ αντίστοιχα ανά οικονομικό έτος. 
Απαιτούμενες Εγγυήσεις: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των εννιακοσίων τριάντα ευρώ (930,00 €). 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν ηλεκτρονικά  στο 
σύστημα  μέχρι 12/10/2019, ημέρα Σάββατο και ώρα 17:00 μ.μ.. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής 
ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 
Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών: Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται στις 
17/10/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:30 π.μ. 
Ημερομηνία ανάρτησης της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ιστοσελίδα του δήμου:  27-09-2019 
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: 
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  
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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.   
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). 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν πενήντα (150) ημέρες από την 
επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή 
αντιπροσφορές. 
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν μαζί με την 
προσφορά τους το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) σύμφωνα με τις οδηγίες και το 
υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ της υπ΄ αριθμ. 28724/27-9-2019 Διακήρυξης. 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 5 ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του 
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής 
συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα 
οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν 
χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των 
ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο . Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με 
άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν 
εξετάζονται. 
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης και η προκήρυξη (περίληψη Διακήρυξης)  θα καταχωρηθούν 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. 
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