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Δράμα, 28-07-2015
Αριθ. Πρωτ.: 32031

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Δράμας έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80, το άρθρο 209 του Ν. 3436/2006, το ΠΔ 60/2007
β) Τις διατάξεις του Ν.4281/2014
γ) Τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Δήμου Δράμας οικονομικού έτους 2015 με
ΚΑ 20.6262.09.
δ) την απόφαση 396/2015 του Δημοτικού Συμβουλίου για την διενέργεια του δημόσιου ανοικτού
μειοδοτικού διαγωνισμού.
ε) Την 267/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνονται οι όροι
δημοπράτησης και ψηφίζεται η πίστωση για την υπηρεσία «Μεταφορά των Αστικών Στερεών
Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) του Δήμου Δράμας από τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων
(Σ.Μ.Α.) του Δήμου Δράμας στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.)
της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Σερρών που βρίσκεται στην θέση “Ερείπια Νεράιδας”
αγροκτήματος Παλαιοκάστρου της κτηματικής περιοχής Δήμου Ηράκλειας»,

`
προκηρύσσει
πρόχειρο δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη
(μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης) για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Μεταφορά των Αστικών Στερεών
Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) του Δήμου Δράμας από τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.)
του Δήμου Δράμας στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της Περιφερειακής
Ενότητας (Π.Ε.) Σερρών που βρίσκεται στην θέση “Ερείπια Νεράιδας” αγροκτήματος
Παλαιοκάστρου της κτηματικής περιοχής Δήμου Ηράκλειας»
Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 73.603,32 € (συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. 23%).
Ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών ξεκινάει από την υπογραφή της σύμβασης έως
31-12-2015. Ο Δήμος μπορεί να ζητήσει την παράταση της ισχύος της σύμβασης σε περίπτωση που
έως 31-12-2015 δεν έχει εξαντληθεί η ποσότητα των υπηρεσιών με την σύμφωνη γνώμη του
εργολάβου, σύμφωνα με το Π.Δ. 28/80 και μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. .
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα Δράμας την 06-08-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα
10.00 π.μ. (ώρα λήξης προσφορών).
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν:
Οι δικαιούμενοι συμμετοχής θα πρέπει να:
α. Αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την μεταφορά των
απορριμμάτων.
β. Ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα.
γ. Συνεταιρισμοί.
δ. Ενώσεις – Κοινοπραξίες που πληρούν τους όρους της διακήρυξης.
Για την συμμετοχή τους στο διαγωνισμό πρέπει να προσκομίσουν δικαιολογητικά τα οποία
περιγράφονται στην διακήρυξη καθώς και Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ποσού 1.196,80 €
όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 6.3 της αναλυτικής διακήρυξης .
Για πληροφορίες, δικαιολογητικά κλπ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες στο γραφείο της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου
(Μαυρίδη Δημήτριο τηλ 2521350664 – e-mail : dmavr@dimosdramas.gr – FAX : 2521020562).Ο Δήμαρχος Δράμας
Χριστόδουλος Μαμσάκος

