
  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Δράμα 18-12-2019 

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                    Αρ. πρωτ.: 38949 

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ   

                                            Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

ΘΕΜΑ: Διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση για την ανάθεση της γενικής 

υπηρεσίας «Εκχιονισμός -αποπαγοποίηση περιοχής Δήμου Δράμας για τη 

χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2019 – Aπρίλιος 2020». 

 

 

 Ο δήμαρχος του Δήμου Δράμας έχοντας υπόψη: 

1. Την 216/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 

εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της 

διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση της γενικής 

υπηρεσίας «Εκχιονισμός -αποπαγοποίηση περιοχής Δήμου Δράμας για τη 

χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2019 – Aπρίλιος 2020». 

2.  Την   αρ. πρωτ. 33149/31-10-2019 διακήρυξη σύμφωνα με την οποία 

προκηρύχθηκε ο παραπάνω διαγωνισμός, ο οποίος δημοσιεύτηκε στο 

ΕΣΗΔΗΣ και έλαβε τον υπ΄ αριθ. 81372 αριθμό συστήματος.  

3. Την ανάρτηση της ανωτέρω διακήρυξης  στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 19PROC005781710 

4. Την αριθμ. 296/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

αποφασίστηκε: 

 Η έγκριση του πρακτικού Νο 3 (αριθμ. πρωτ.  38066/11-12-2019), της 

επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού 

ανάθεσης της γενικής υπηρεσίας  «Εκχιονισμός -αποπαγοποίηση περιοχής 

Δήμου Δράμας για τη χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2019 – Aπρίλιος 2020». 

 Η απόρριψη της προσφοράς του μοναδικού προσωρινού  αναδόχου   του 

διαγωνισμού ανάθεσης της γενικής υπηρεσίας «Εκχιονισμός -αποπαγοποίηση 

περιοχής Δήμου Δράμας για τη χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2019 – Aπρίλιος 

2020» δηλαδή της εταιρείας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, για τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω 

πρακτικό και την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής   

 Η ματαίωση  του διαγωνισμού  και η προσφυγή, σύμφωνα με την παρ. 

2α του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, στη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεσή 

της, μέσω ΕΣΗΔΗΣ και με όρους συμμετοχής τους αναφερόμενους 

στην με αριθμό πρωτ. 33149/31-10-2019  Διακήρυξη που 

εγκρίθηκαν  με την αρ. 216/2019 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής. 

 Η συγκρότηση της Τριμελούς Επιτροπής Διαπραγμάτευσης  για την ανάθεση 

με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της γενικής υπηρεσίας  

«Εκχιονισμός -αποπαγοποίηση περιοχής Δήμου Δράμας για τη χειμερινή 

περίοδο Νοέμβριος 2019 – Aπρίλιος 2020» 

5. Το γεγονός ότι δεν απαιτείται προγενέστερη σύμφωνη γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ 

για την προσφυγή στη συγκεκριμένη διαδικασία λόγω ποσού. 

6. Την αριθμ. 28115/23-9-2019 (ΑΔΑ: Ψ7Δ0Ω9Μ-ΓΚΓ) με την οποία εγκρίθηκε 

η δαπάνη και διατέθηκε η σχετική πίστωση ποσού 19996,64€ η οποία 

καταχωρήθηκε στο Μητρώο δεσμεύσεων με αριθμό έκθεσης 1112 



7. Την αριθμ. 24268/23-8-2019 απόφαση για πολυετή δέσμευση της πίστωσης 

με ΚΑ 35.6262.14 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ  ΟΤΙ  

 

ο Δήμος Δράμας σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, 

προσφεύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για 

την εκτέλεση της γενικής υπηρεσίας «Εκχιονισμός -αποπαγοποίηση περιοχής Δήμου 

Δράμας για τη χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2019 – Aπρίλιος 2020», 

προϋπολογισμού σαράντα έξι  χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (46.800,00€), πλέον 

Φ.Π.Α. (24%), σύμφωνα με του όρους της αριθμ. 33149/31-10-2019 διακήρυξης  

(ΑΔΑΜ: 19PROC005781710) . 

 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη 

μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Η καταληκτική 

ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 23-12-2019 και ώρα 17:00. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 33149/31-10-2019 διακήρυξη 

(ΑΔΑΜ: 19PROC005781710).  

 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης καταχωρήθηκε  στη 

διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr, όπου 

η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα 

ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 83266, καθώς και στο ΚΗΜΔΗΣ. 

 

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 

ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται 

μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

 

                                                               Mε εντολή Δημάρχου 

                                                        Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος  

                                                   της Δ/νσης Περ/ντος & Πρασίνου 

 

 

 

                                                           Μουρβετίδης Μιχαήλ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

http://www.promitheus.gov.gr/
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