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                                 Δράμα, 22-9-2022

                                 Αρ. πρωτ: 

                                                                                                   

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 333/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή 
διαδικασία για την ανάθεση της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο  «Εργασίες εκχιονισμού 
αποπαγοποίησης και αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας συντήρησης του δήμου 
Δράμας» για τα έτη 2023 και 2024 . 
Στοιχεία αναθέτουσας αρχής: Δήμος Δράμας, Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου, 66 133 Δράμα
Τηλέφωνο: 2521350626, email: isama@dimosdramas.gr
Διαδικασία:  Ανοικτή-Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός. Ο διαγωνισμός  με Α/Α 172711 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: «Εργασίες εκχιονισμού αποπαγοποίησης και αντιμετώπισης εκτάκτων 
καταστάσεων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας συντήρησης του δήμου Δράμας» για τα έτη 2023 και 2024, σύμφωνα με 
την αριθμ. 14/2022 μελέτη της Δ/νσης Περ/ντος και Πρασίνου
CPV:   90620000-9, 90630000-2,  34927100-2 και  45112000-5 
Κριτήρια ανάθεσης:  Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει μόνο τιμής.
Προϋπολογισμός: 103920,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 
125.560,80€ ). Βαρύνει τον Κ.Α. 35.6262.14 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. ετών 2022, 2023 και 2024, με το ποσό 
των 0 € για το 2022 και το ποσό των 62780,40 €  αντίστοιχα για τα έτη 2023 και 2024. 
Απαιτούμενες Εγγυήσεις:  Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού 2.078,40 ευρώ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν ηλεκτρονικά  στο σύστημα 
ΕΣΗΔΗΣ μέχρι 9/10/2022, 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 13/10/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:30 π.μ.
Ημερομηνία ανάρτησης της περίληψης στο ΚΗΜΔΗΣ, ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ιστοσελίδα του δήμου:  22-9-2022
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν : Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 
2.2.1 της οικείας διακήρυξης. 
Χρόνος ισχύος προσφοράς: Εκατό ογδόντα (180) ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του 
διαγωνισμού. Δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.
Παροχή διευκρινίσεων: 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.
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) : https://dimos-dramas.gr
                                                                                 

                                                                                                                           ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
                                                                         Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                                          ΔΕΡΜΑΤΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
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