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Ο  Δήμος  Δράμας  προκηρύσσει  δημόσιο  μειοδοτικό διαγωνισμό με   ανοιχτή  δημοπρασία, της παρ. 

α του άρθρου 3 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ),  για  την  ανάδειξη  αναδόχου εκτέλεσης του έργου:  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΚ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ»  συνολικής  κατά  τη μελέτη προβλεπόμενης δαπάνης 30.022,13 
ευρώ χωρίς αναθεώρηση & Φ.Π.Α. και 37.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α..  Οι προσφορές θα 
υποβληθούν με το σύστημα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης της παρ. α  του άρθρου 4 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) και 
σύμφωνα με τους όρους  της  παρούσας  διακήρυξης. 

Το   έργο  χρηματοδοτείται  από πιστώσεις  ΣΑΤΑ,  με εγκεκριμένη πίστωση  για το 2012 35.000,00 €. 
  Στην  παρούσα διακήρυξη (για τη δημοπράτηση και την εκτέλεση του έργου), ισχύουν  οι  παρακάτω 

διατάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα: 
1.  Ο Ν. 3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ).   
2.  Οι διατάξεις  του Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. Α’ 25/86) και   το άρθρο 27 του Ν. 2166/93 για κράτηση 
6‰ στο ΤΣΜΕΔΕ (Φ.Ε.Κ. Α’ 137/24-8-93) 
3. Το Π.Δ. 171/87 Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές  ρυθμίσεις  σε  θέματα  έργων  που  
εκτελούνται  από τους ΟΤΑ και άλλες σχετικές διατάξεις. 
4. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαμβάνονται 
στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα 
συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική 
εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών 

Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.:   εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη, στην Α2 τάξη και 
στην 1η τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

Επίσης στη δημοπρασία μπορούν να συμμετάσχουν επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στα 

Νομαρχιακά Μητρώα (σύμφωνα με το άρθρο 11 της απόφασης του ΥΠΕΧΩΔΕ Δ17α/04/50/ΦΝ.430/01 ΦΕΚ-

1314/Β/11-10-01). 
           Ο   διαγωνισμός  θα  διεξαχθεί  στο  Δημοτικό  Κατάστημα,(Δ/νση: Βερμίου 2 & 1

ης
 Ιουλίου,  

Τ.Κ.66100, Δράμα) τηλέφωνο 2521350652 και FAX 2521023343), την  5
η
 Φεβρουαρίου  2013, ημέρα Τρίτη 

και ώρα 10 (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. 
           Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να παραλαμβάνουν τεύχη δημοπράτησης από  τη Διεύθυνση 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα μέχρι και την προηγούμενη  Πέμπτη   
(31/01/2013) και ώρα 13.00 αντί τιμήματος  5  ευρώ, το οποίο προκαταβάλλεται στην οικονομική υπηρεσία 
του  Δήμου  Δράμας. Επίσης μπορούν να ενημερώνονται για   τα τεύχη της μελέτης και από την ιστοσελίδα 
του δήμου Δράμας (www.dimos-dramas.gr) και να παραλαμβάνουν μόνο την οικονομική προσφορά από τον 
δήμο.   Σε οποιαδήποτε περίπτωση αναβολής του διαγωνισμού αυτός θα διεξαχθεί σε νέα ημερομηνία που 
θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με φαξ πέντε (5) τουλάχιστον 
ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους παρέλαβαν τεύχη του διαγωνισμού στο ίδιο μέρος και ώρα. 

           Για  τη  συμμετοχή  στον  διαγωνισμό  απαραίτητη πλην των λοιπών δικαιολογητικών  είναι  και η 
υποβολή εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, ύψους  601,00  ευρώ.  

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2521350652     (κ.   Οικονομίδη Γεώργιο).-      
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                                                                          Ο Δήμαρχος Δράμας 
 
 
                                                                         Κυριάκος   Χαρακίδης 
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