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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 
Για την ανάθεση της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο: «Εργασίες ανάδειξης 

γεωτόπων και γεωδιαδρομών του Γεωπάρκου Δράμας εντός δασικής έκτασης του Δασικού 
συμπλέγματος Δυτικού Νέστου & Λιβαδερού Μυρσίνερου- Αετού» 

 
 
 Ο Δήμαρχος του Δήμου Δράμας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Εργασίες ανάδειξης γεωτόπων και 
γεωδιαδρομών του Γεωπάρκου Δράμας εντός δασικής έκτασης του Δασικού συμπλέγματος Δυτικού 
Νέστου & Λιβαδερού Μυρσίνερου- Αετού» προϋπολογισμού  104.343,64 ευρώ με το Φ.Π.Α.  
 
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Δράμας 
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. 
Οδός: Βερμίου 2 &1ης Ιουλίου 
Ταχ.Κωδ.: 66133 
Τηλ.:2521350626 
Telefax:2521350797 
E-mail:isama@dimosdramas 
Ιστοσελίδα: www.dimos-dramas.gr 
 
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη 
διεύθυνση διαδικτύου μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο 209 
του Δημαρχείου Δράμας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα 
αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. 
 
3. Κωδικός CPV: 45422100-2 Ξυλουργικές εργασίες 
                              77200000-2 Υπηρεσίες δασοκομίας 
                              37416000-7 Εξοπλισμός αναψυχής 
 
 4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL 514 
 
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή γενικών 
υπηρεσιών για την εκτέλεση του έργου «Εργασίες ανάδειξης γεωτόπων και γεωδιαδρομών του 
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Γεωπάρκου Δράμας εντός δασικής έκτασης του Δασικού συμπλέγματος Δυτικού Νέστου & Λιβαδερού 
Μυρσίνερου- Αετού» που εντάσσεται  στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο ''Creation of a 
cross-border Water Assets Geopark in Nestos area'' και ακρωνύμιο ''CB Water Geopark'' , το οποίο 
συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A '' 
Ελλάδα – Βουλγαρία'' 2014-2020'' με κωδικό ΠΔΕ 2017EΠ23160026 και MIS 5016074. Ειδικότερα 
υλοποιείται στο πλαίσιο του 4ου πακέτου εργασίας (WP4) WP4- Υποδομές και Έργα του παραπάνω 
έργου. 
Το έργο περιλαμβάνει την εκτέλεση των παρακάτω (εργασίες προμήθειες): 

 Καθαρισμός  υφιστάμενου μονοπατιού πεζοπορίας συνολικού μήκους 0,478 χλμ   

 Δημιουργία θέσεων ξεκούρασης και θέας με την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού 
αναψυχής (κιόσκια,  παγκάκια κ.α) 

 Σήμανση μονοπατιού  και γεωδιαδρομών γεωτόπων 

 Εργασίες συντήρησης εξοπλισμού αναψυχής  υφιστάμενων χώρων ξεκούρασης 
Τόπος παροχής της εργασίας είναι οι γεώτοποι του Γεωπάρκου  Δράμας εντός δασικής έκτασης του 
Δασικού συμπλέγματος Δυτικού Νέστου & Λιβαδερού Μυρσίνερου- Αετού.  
Αναλυτική περιγραφή του τρόπου εκτέλεσης των παραπάνω εργασιών περιγράφονται στην αριθμ. 
17/2020 μελέτη που συντάχθηκε  από την Δ/νση Περ/ντος και Πρασίνου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) 
 
6. Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές 
 
7. Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή του 
συμφωνητικού. 
 
8. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς   θα πρέπει να μην εμπίπτουν 
σε κανένα λόγο αποκλεισμού όπως περιγράφονται στην παρ. 2.2.3. της οικείας διακήρυξης και 
πληρούν τα κριτήρια επιλογής όπως περιγράφονται στις παρ. 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7  και 2.2.8 αυτής. 
Για την έγκυρη συμμετοχή, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς 
(προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των χιλίων εξακοσίων 
ογδόντα τριών  ευρώ (1683,0€) 
 
9. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει 
τιμής (χαμηλότερη τιμή) 
 
10. 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 και έλαβε συστημικό αριθμό 106853 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΚΗΜΔΗΣ: 26-02-2021 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ : 26-02-2021 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 14-03-2021 και ώρα 17:00 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Την τέταρτη εργάσιμη  ημέρα και ώρα 9:00 π.μ. από 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr   
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., δηλαδή την  19-03-2021 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. 
 
11. Χρόνος ισχύος προσφορών: Εκατό ογδόντα (180) ημέρες  από την επόμενη της διενέργειας του 
διαγωνισμού. 
 
12. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 
 
13. Χρηματοδότηση: Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A “Greece – 
Bulgaria 2014-2020” με βάση την υπ’ αριθμό Β2.6c.08/02.10.2017 σύμβαση χρηματοδότησης 
(Subsidy Contract) μεταξύ της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και του 
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Ταμείου Συνοχής  και του Δήμου Δράμας (με Κωδικό MIS 5016074) και συγχρηματοδοτείται από 
Ευρωπαϊκούς (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και εθνικούς πόρους των 
συμμετεχουσών χωρών (για την Ελλάδα μέσω του ΠΔΕ).  
Η δαπάνη για την παρούσα σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α.: 69.7341.001 του προϋπολογισμού του Δήμου 
Δράμας, με την ένδειξη «Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A "Ελλάδα-Βουλγαρία 
2014-2020" για το έργο "Creation of a cross-boarder Water Geopark in Nestos Area" και ακρωνύμιο 
"CB Water Geopark”-INTERREG GR-BG-1771-ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ». 
 
14. Προδικαστικές προσφυγές:  
Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής : Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών  
(ΑΕΠΠ) 
Διεύθυνση : Λεωφ. Θηβών 198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα 
Τηλέφωνο : +30 2132141216 
Ε-mail : aepp@aepp-procurement.gr 
Διεύθυνση Διαδικτύου : (URL) http ://www.aepp-procurement.gr 
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV 
(άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’ αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-
2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)» 
 
15. Δημοσιεύσεις: Η προκήρυξη καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)  και στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).  
Επιπλέον μαζί με το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης 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 : 106853 
Τέλος  καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): 
www.dimos-dramas.gr. 
 
 
 
 
                                                                         Με εντολή Δημάρχου 
                                              Ο αντιδήμαρχος της Δ/νσης Περ/ντος & Πρασίνου 
 
 
                                                                        Μουρβετίδης Μιχαήλ 
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