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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Δράμα, 05/12/2022
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ   
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

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 445/2022 (ΑΔΑ: 95ΙΠΩ9Μ-ΧΕ3) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
προκηρύσσει επαναληπτικό ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της 
Προμήθειας «Προμήθεια τριών (3) οχημάτων- Τμήμα Α – Επιβατικό αυτοκίνητο Διεύθυνσης Δημοτικής 
Αστυνομίας», προϋπολογισμού  22.320,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. 
Στοιχεία αναθέτουσας αρχής: Δήμος Δράμας, Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου, 66 133 Δράμα
Τηλέφωνο: 2521350630, email: ikask@dimosdramas.gr
Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL 514
Διαδικασία:  Ανοικτή-Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός. Ο διαγωνισμός  με Α/Α 177479  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: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Προμήθεια επιβατικού 
αυτοκινήτου - Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας»,  σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην αρ. 06/2022 
μελέτη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της διακήρυξης).
Κωδικοί CPV: 34100000-8 (Αυτοκίνητα οχήματα)
Κριτήρια ανάθεσης:  Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει μόνο τιμής.
Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές
Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 12 μήνες από την υπογραφή της.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 20/12/2022 και ώρα 17:00. Μετά 
την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα.
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  27/12/2022.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης: Όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 2.2.1 της οικείας διακήρυξης.
Απαιτούμενες εγγυήσεις: Για την έγκυρη συμμετοχή, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες 
οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 2.2.2.1 
της Διακήρυξης.
Χρόνος ισχύος προσφορών: Εκατόν ογδόντα (180) ημέρες  από την επόμενη της διενέργειας του 
διαγωνισμού.
Προδικαστικές προσφυγές: Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 3.4 της οικείας διακήρυξης.
Παροχή διευκρινίσεων: Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το 
αργότερο 6 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 εντολή Δημάρχου
Ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

Χαραλαμπίδης Ανδρέας
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