
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Δράμα, 2/6/2022 
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                          Αριθ. πρωτ.: 1173  
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑΣ  
ΝΠΔΔ-ΟΤΑ  
Ταχ. Δ/νση :Βεργίνας 218A, 66133-ΔΡΑΜΑ 
Τηλέφωνο :2521047022       
e-mail : modd.gr@gmail.com 

 

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Ο Πρόεδρος του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ.Δ. έχοντας υπόψη: α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει σήμερα, β) τη με αριθμό 18/2022 απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ:ΨΛΒΜΟΡ50-ΚΑΛ) με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο 
διακήρυξης δημοπράτησης της υπηρεσίας 
«Υπηρεσίες ξενοδοχείων για τη μίσθωση δωματίων» για την διεξαγωγή του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους έτους 
2022 του Πολιτιστικού Οργανισμού - Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό 
για την ανάθεση της ανωτέρω υπηρεσίας, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 
βάσει τιμής ανά τμήμα. 
Στοιχεία αναθέτουσας αρχής: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑΣ, 
ΒΕΡΓΙΝΑΣ 218Α, 66 133 Δράμα 
Τηλέφωνο: 2521047022, email: modd.gr@gmail.com 
Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL 514 
Διαδικασία:  Ανοικτή-Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός. Ο διαγωνισμός  με Α/Α 162359 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 υπηρεσία με τίτλο: Υπηρεσίες ξενοδοχείων 
για τη μίσθωση δωματίων» για την διεξαγωγή του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους έτους 2022. 
Κωδικός CPV: 55100000-1 (Υπηρεσίες ξενοδοχείων). 
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  για το διάστημα από 31 Αυγούστου έως και 14 Σεπτεμβρίου 
2022 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 23/06/2022 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  
29/06/2022. 
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης: Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.2.1 
της οικείας διακήρυξης. 
Απαιτούμενες εγγυήσεις: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής1 2% επί του καθαρού ποσού 
του προϋπολογισμού του κάθε τμήματος, συμπεριλαμβανομένου του φόρου διαμονής 
Χρόνος ισχύος προσφορών: Εκατόν πενήντα (150) 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: Σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά  και απαντώνται 
αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα 
οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα 
χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά 
υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο 
που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.   

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης μέσω των 
ιστοσελίδων www.dimos-dramas.gr και http://www.dramafilmfestival.gr/. 

Πληροφορίες για το διαγωνισμό θα δίνονται από τον αρμόδιο υπάλληλο του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ.Δ. κ. 
Σιδηρόπουλο Παύλο, με τηλέφωνο επικοινωνίας 2521047022. 

                      Ο Πρόεδρος του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ.Δ. 

 

      Γεώργιος Δεμερτζής  

                                                   
1 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της 

εκτιμώμενης αξίας,  του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων (β’ εδ. παρ. 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016).).  
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