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Ο Δήμαρχος Δράμας έχοντας υπόψη: 
 
 

1. Την απόφαση 372/2016 του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης διενέργειας δημόσιου 

ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εργασία "Συντήρηση και επισκευή 

μεταφορικών μέσων" προϋπολογισμού 124.000,00 € (με Φ.Π.Α.). 

2. Την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  με αρ. 202/2016 (ΑΔΑ: 71ΥΧΩ9Μ-ΑΡΕ) για την 

έγκριση των όρων της διακήρυξης και της μελέτης της εργασίας "Συντήρηση και επισκευή 

μεταφορικών μέσων". 

3. Την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου Δράμας με αρ. 252/2016 (ΑΔΑ: 

ΩΛ67Ω9Μ-ΝΘΨ) για την ανακήρυξη προσωρινών αναδόχων του διαγωνισμού με την 

κατακύρωση των πρακτικών Νο 1 και 2 και την κήρυξη του διαγωνισμού για τις ομάδες:   

  ΟΜΑΔΑ 4. Ανταλλακτικά μηχανημάτων έργου, υδραυλικά συστήματα, συστήματα  

  αέρος κ.α.       προϋπολογισμού 9.000,00 € , 
  ΟΜΑΔΑ  5. Συντήρηση - επισκευή οργάνων ελέγχου ταχύτητας οχήματος    

                     προϋπολογισμού  2.000,00 € και  

   ΟΜΑΔΑ  9. Συντήρηση – επισκευή οχημάτων MERCEDES    

        προϋπολογισμού 3.000,00 €   για 

  τις οποίες δεν υποβλήθηκαν παραδεκτές προσφορές ως άγονου και την εκτέλεση των εργασιών 

  των  ομάδων αυτών με την  διαδικασία της προσφυγής σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 

  δημοσίευση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 και χωρίς να  

  τροποποιηθούν ουσιωδώς οι  αρχικοί όροι της σύμβασης  κατόπιν λήψης σχετικής απόφασης από 

  το Δημοτικό Συμβούλιο. 

4. Την 673/2016 (ΑΔΑ: Ω1ΨΖΩ9Μ-Ι2Ω) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας περί ανάθεσης 

των εργασιών των ομάδων 4, 5 και 9 με την διαδικασία της προσφυγής σε διαπραγμάτευση χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση 

5. Την υπ΄ αρ. 21204/12-01-2017 (ΑΔΑ: ΩΝ9ΑΟΡ1Υ-ΖΜ2) απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης με την οποία βρέθηκε νόμιμη η  υπ΄αρ. 673/2016 

απόφαση του Δ.Σ.. 

6. Την υπ΄ αρ. 3/2017 (Α.Δ.Α: 717ΦΩ9Μ-ΚΝΩ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δράμας 

περί έγκρισης του πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής Διεξαγωγής και Αξιολόγησης των προσφορών   του εν 

λόγω διαγωνισμού. 

7. Την υπ΄ αρ. 1055/27-01-2017 (ΑΔΑ: Ω1ΛΣΟΡ1Υ-ΧΡΖ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης με την οποία βρέθηκε νόμιμη η  υπ΄αρ. 3/2017 

απόφαση της Ο.Ε..  

8. Την παλαιότητα και την έλλειψη εφεδρικών οχημάτων (όπως απορριμματοφόρων, 

φορτηγών, πλυντηρίων κάδων κ.λ.π.), παράγοντες οι οποίοι, σε περίπτωση ακινητοποίησης 

κάποιου εξ αυτών, επηρεάζουν δυσμενώς τις  παρεχόμενες υπηρεσίες του Δήμου και 

ειδικότερα τις υπηρεσίες που έχουν ως αντικείμενο την διασφάλιση της υγείας και 

ασφάλειας των πολιτών.  
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9.   Την κατεπείγουσα ανάγκη ορισμού εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργείων συντήρησης 

και επισκευής των οχημάτων λόγω των συχνών απρόβλεπτων σοβαρών βλαβών αυτών, 

καθότι  υπάρχει ελλιπής δυναμικότητα του Δήμου σε εργαλεία, σε χώρο και κάθε άλλο 

είδους  ειδικό  εξοπλισμό (φρενόμετρα, τζογόμετρα, εγκεφάλους, πρέσες, εξοπλισμός 

ελέγχου και  επισκευής ταχογράφων, συστημάτων ψύξης κ.λ.π.)  
         

 
                                    ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
 
 

την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την διενέργεια απευθείας ανάθεσης μέσω της διαδικασίας της 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση των ομάδων: 
 

 ΟΜΑΔΑ 4. Ανταλλακτικά μηχανημάτων έργου, υδραυλικά συστήματα, συστήματα αέρος 

κ.α.                     9.000,00 €, 
 

 ΟΜΑΔΑ  5. Συντήρηση - επισκευή οργάνων ελέγχου ταχύτητας οχήματος         2.000,00 € και   

                    

 ΟΜΑΔΑ    9. Συντήρηση – επισκευή οχημάτων MERCEDES                                 3.000,00 €   
                (τιμές με Φ.Π.Α. 24%)  

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 και τους αρχικούς όρους της υπ΄ αρ. 38892/28-09-
2016 διακήρυξης. 

 Προκειμένου να συμμετάσχετε στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα πρέπει να υποβάλλεται 
εντός δώδεκα (12) ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο 
ΚΗΜΔΗΣ όλα όσα ορίζει η υπ΄ αρ. 38892/28-09-2016 διακήρυξη, ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με καταληκτική ημερομηνία 
και ώρα την 12-02-2017 και ώρα 17:00.  

 

 
 
 
              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 
 
 
 
 
         ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΜΑΜΣΑΚΟΣ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 


