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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Δράμα,  24-06-2022
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου 

για την εκτέλεση της γενικής υπηρεσίας: 

«Διαχείριση μπαζοαπορριμμάτων και ογκωδών αποβλήτων, όπως κουφωμάτων, επίπλων, 
στρωμάτων, κ.α.», εκτιμώμενου προϋπολογισμού  40.317,00€  (μη συμπεριλαμβανόμενου του 

Φ.Π.Α.). με ΚΑ 20.6262.14, σύμφωνα με τη μελέτη με αριθμό 3/2022,  τη με αριθμό 244/2022 (ΑΔΑ: 

Ψ7ΩΘΩ9Μ-8ΝΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και τις διατάξεις του Ν.4412/16 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει

Στοιχεία αναθέτουσας αρχής: Δήμος Δράμας, Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου, 66 133 Δράμα

Τηλέφωνο: 2521350701, email:gadam@dimosdramas.gr

Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL 514

Διαδικασία: Ανοικτή-Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός. Ο διαγωνισμός με Α/Α 163889 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: «Διαχείριση μπαζοαπορριμμάτων και ογκωδών 

αποβλήτων, όπως κουφωμάτων, επίπλων, στρωμάτων, κ.α.», σύμφωνα με την αριθμ. 3/2022 

μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για το 

σύνολο της εργασίας.

CPV:  90514000-3  Υπηρεσίες Ανακύκλωσης Απορριμμάτων

Κριτήρια ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει μόνο τιμής.

Απαιτούμενες Εγγυήσεις: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού 806,34 €.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη 

www.promitheus.gov.gr) 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν 

ηλεκτρονικά στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ μέχρι 15-07-2022, 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: Στις 22-07-2022, ημέρα Παρασκευή και 

ώρα 10:00 π.μ

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης και η περίληψη 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) : 

http://www.promitheus.gov.gr/
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https://dimos-dramas.gr

Η παρούσα Προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης) αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες από την Διεύθυνση 

Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου (αρμόδιος υπάλληλος κ. Γεώργιος Αδαμαντίδης τηλ: 

2521350701 και e-mail : gadam@dimosdramas.gr.

                                                                 Με εντολή Δημάρχου

                            O Αντιδήμαρχος 

                                                                   Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύλωσης

Εφραιμίδης   Ιωάννης
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