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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Δράμα 05-06-2018      

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ             αρ. πρωτ.  16219  

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

Εργασία κατεδάφισης επικινδύνων και ρυμοτομουμένων κτισμάτων 

   

Ο Δήμαρχος Δράμας 

 

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης 

της  γενικής υπηρεσίας 

 Εργασία κατεδάφισης επικινδύνων και ρυμοτομουμένων κτισμάτων, 

προϋπολογισμού 45.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.  

 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Δράμας – Διεύθυνση Δόμησης 

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. 

Οδός: 1ης Ιουλίου 1 - Διοικητήριο 

Ταχ.Κωδ.: 66133 

Τηλ.: 2521351399 

Telefax: 2521351513 

E-mail:ipapa@dimosdramas.gr 

Ιστοσελίδα: www.dimos-dramas.gr 

Κωδικός NUTS: EL 514 

 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της 

σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.dimos-dramas.gr Οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο 

Δ/νσης της Διεύθυνσης Δόμησης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν 

επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. 

 

3. Κωδικός CPV: 45111100-9 

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου  εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL 514 

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: εργασία κατεδάφισης επικινδύνως 

ετοιμόρροπων κατασκευών σε βάρος του ΚΑ 40.7422.01 και ρυμοτομουμένων 

κτισμάτων που αποζημιώθηκαν από τον δήμο Δράμας σε εφαρμογή του ρυμοτομικού 

σχεδίου, σε βάρος του ΚΑ 40.7423.01 

 

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές 
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7. Χρόνος  εκτέλεσης υπηρεσίας: Ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης 

 

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής:  

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα (οικονομικοί φορείς) ή ενώσεις αυτών, που 

δραστηριοποιούνται σε συναφή επαγγέλματα και κυρίως:  

 Οι εργολάβοι δημοσίων έργων όλων των τάξεων με πτυχία οικοδομικά ή/και 

οδοποιίας.  

 Εμπειροτέχνες εργολάβοι δημοσίων έργων με πτυχία οικοδομικά ή/και 

οδοποιίας  

  Ιδιοκτήτες χωματουργικών μηχανημάτων και ΔΧ φορτηγών  

 Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι μέλη εμπορικού ή βιομηχανικού 

ή βιοτεχνικού ή τεχνικού επιμελητηρίου και ασκούν συναφές επάγγελμα στην 

Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.  

 Ενώσεις ή κοινοπραξίες  

 Συνεταιρισμοί 

που είναι εγκατεστημένα:  

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,  

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 

ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις 

γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 

Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου 

και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 

διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων   

 

9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Δεν υφίσταται δυνατότητα υποδιαίρεσης 

  

10. Παραλαβή προσφορών: Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 

προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 20/06/2017,  ημέρα Τετάρτη Ώρα λήξης της 

υποβολής προσφορών ορίζεται η 11.00’ π.μ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο 

γραφείο της διεύθυνσης Δόμησης, Διοικητήριο 5ος όροφος, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν.4412/2016, Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η 

διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού. 

 

11. Χρόνος ισχύος προσφορών: Τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών.   
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12. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 

 

13. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ 40.7422.01 Δαπάνες 

κατεδάφισης επικινδύνων κτισμάτων ύψους 35.000,00 ευρώ και ΚΑ 40.7423.01 

Δαπάνες   κατεδάφισης ρυμοτομουμένων  κτισμάτων ύψους 10.000,00 ευρώ, του 

προϋπολογισμού   του Δήμου οικον. έτους 2018 και 2019(μέρος).   Σε βάρος του ΚΑ 

40.7422.01 θα δεσμευθεί για το έτος 2018 το ποσό των 31.520,57 ευρώ και σε βάρος 

του ΚΑ 40.7423.01 το ποσό των 1.001,50 ευρώ 

Υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία, περιλαμβανομένης 

της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 του Ν 4013/2011 και της 

κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της   Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ 4 του Ν 

4412/2016 

Σχετικές η υπ’ αριθ. 114/2018 (ΑΔΑ 6ΧΤ7Ω9Μ-ΥΦΜ) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής για τη διάθεση των πιστώσεων (ανάληψη υποχρέωσης) και οι   απόφασεις   

ανάληψης υποχρέωσης,   με α/α 647 (ΑΔΑ ΩΒΓΞΩ9Μ-ΧΣΑ) και 648 (ΑΔΑ 7Δ5ΩΩ9Μ-

ΓΥ3).  

15. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η 

προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της 

προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση 

ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν 

από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται 

ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης 

ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ 

του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης.  

 

16. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ 

(www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου www.dimos-dramas.gr. Η παρούσα 

προκήρυξη   (περίληψη της Διακήρυξης) τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων 

του Δήμου, αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του δήμου 

(www.dimos-dramas.gr) και δημοσιεύεται μία (1) φορά σε μία ημερήσια τοπική 

εφημερίδα. 

 

 

 

       Ο Δήμαρχος 

 

 

                                                                           Χριστόδουλος Μαμσάκος 
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