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Προκήρυξη 

                          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Δράμα,  
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ      Αρ. Πρωτ.:  
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

                                                                     ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  

 Συνοπτικού Διαγωνισμού 
για την  

                                         Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών και Ψυχρής Ασφάλτου

      Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά 
τμήμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06, τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 
τεύχος Α’) καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού  και την υπ’ αριθμ. 161/2021 απόφαση της Ο.Ε. με την 
οποία εγκρίθηκε η διαδικασία της προμήθειας  και οι όροι  δημοπράτησης του διαγωνισμού.   

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των πενήντα έξι 
χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (56.388,52 €) μη 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%).  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών, 
στην αίθουσα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (2ος όροφος) του Δήμου, Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου, 
στις  24 Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα  9:30 π.μ. (έναρξη υποβολής προσφορών) μέχρι και ώρα 
10:00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών).  Οι προσφορές πρέπει να πρωτοκολλούνται και να 
παραδίδονται μέχρι την ως άνω ώρα λήξης.  Όσες προσφορές πρωτοκολλούνται μετά από αυτήν δεν θα 
γίνονται δεκτές και θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.  Οι προσφορές μπορεί να υποβληθούν και 
ταχυδρομικά ή με άλλο τρόπο με την προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην υπηρεσία το αργότερο 
μέχρι την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Κάθε προσφορά πρέπει να καλύπτει όλα τα ζητούμενα είδη του τμήματος. Στον διαγωνισμό 
μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, που 
προβλέπονται στη διακήρυξη.

Η προσφορά δεν συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με την παρ. 1α 
του άρθρου 72 του Ν.4412/2016 .

Η προκήρυξη (περίληψη διακήρυξης) θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Επίσης, ο 
Δήμος Δράμας προσφέρει ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα 
της σύμβασης στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση www.dimos-dramas.gr από την ημερομηνία 
δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ www.eprocurement.gov.gr.

Πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών του 
Δήμου από τον αρμόδιο προϊστάμενο (κ. Ε. Λαλές - Τηλ.: 2521350743  -  Fax:  2521350748).           

      Ο Αντιδήμαρχος 
Οικονομικών Υπηρεσιών

                  Εφραιμίδης Ιωάννης
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