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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           Κομοτηνή, 28-11 -  2018 
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                       Αρ. πρωτ. : 33710 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ       (αποστολή με e-mail και φαξ) 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ     

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ 
 ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ  

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κομοτηνή     
Πληρ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ 
Τηλ: 2531350329, Fax: 2531350330 
e-mail: f.antoniadou@komotini.gr   
         
     
 

 

 

Θέμα: «Περίληψη διακήρυξης για δημοπρασία». 

 

Σας στέλνουμε συνημμένα την αριθ. πρωτ.  33710  ταυτάριθμη περίληψη διακήρυξης 

και σας παρακαλούμε για τη μία και μόνο δημοσίευσή της στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας σας με 

το μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς.  

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο βάσει διατάξεων του 

Ν. 3548/2007 και του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν. 

 

 

                                                         Η Προϊσταμένη του  Τμήματος  
                                                                Πολεοδομικών Εφαρμογών και Χωροταξίας                                                                   

                                                                
 

                                                             Φωτεινή Αντωνιάδου                            
                                                                                             ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός  
           
 
            
 

Ακριβές Αντίγραφο 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ: 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ,  

Τ.Θ. 48  Όπισθεν Οικισμού Ηφαίστου - Έναντι 
Πανεπιστημιούπολης, T.K. 691 00 Κομοτηνή, 

Τηλ.: 25310 33474, Fax: 2531026027,   
E-mail: paratir@otenet.gr 
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Κομοτηνή, 28-11-2018 

Αριθμός Πρωτ.: 33710 

 
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ               «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ                            

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ 
 ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ  

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κομοτηνή     
Πληρ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ 
Τηλ: 2531350329, Fax: 2531350330 
e-mail: f.antoniadou@komotini.gr  
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 « ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ » 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

προκηρύσσει διαγωνισμό με τη συνοπτική διαδικασία με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου της δημόσιας 

σύμβασης με τίτλο «ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ», εκτιμώμενης αξίας 59.675,05  € άνευ του Φ.Π.Α. 24%, 

1) Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Κομοτηνής, Οδός: Πλατεία Γεωργίου Βιζυηνού 1, Ταχ.Κωδ.: 69133, Τηλ: 
2531350329, Fax: 2531350330 e-mail: f.antoniadou@komotini.gr , Ιστοσελίδα: www.komotini.gr 
2) Κωδικός CPV: [71410000-5]- Υπηρεσίες πολεοδομικού σχεδιασμού 

3) Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης/εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL513 

4) Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.komotini.gr.  

5) Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Η μελέτη θα περιλαμβάνει και Πολεοδομικό Σχέδιο Εφαρμογής και 
θα συνταχθεί σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές Μελετών Ειδικών Χωρικών Σχεδίων (Ε.Χ.Σ) του 
ν.4447/2016 (ΦΕΚ Α’ 241). 

6) Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 της 
διακήρυξης  και που είναι εγκατεστημένα σε: 

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.  

7) Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν μαζί με την 
προσφορά τους και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης. 

8) Υποβολή προσφορών: Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των  προσφορών στην 
Αναθέτουσα Αρχή ορίζεται η 11/12/2018 και ώρα δέκα (10:00 π.μ.).  
Προσφορές που  υποβάλλονται εκπρόθεσμα  απορρίπτονται ως  μη κανονικές, κατά το άρθρο 3.5 της 
διακήρυξης . Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται: 
(α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, είτε 
(β) με αποστολή, επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή, Δήμος Κομοτηνής - Πλ.Βιζυηνού 1, 
Τ.Κ…69133.., Κομοτηνή, είτε 

ΑΔΑ: 7ΤΠ1ΩΛΟ-40Ν



Σελίδα 3 από 3 
 

(γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, Δ/νση Πολεοδομίας Δήμου Κομοτηνής 
…Δημοκρατίας 1 γραφείο 305. Τ.Κ…69133., Κομοτηνή 
 Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται 

δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον 

διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 

της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των 

προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα 

παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η 

αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

9) Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 11/12/2018 ημέρα Τρίτη ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας 
και αξιολόγησης του διαγωνισμού στο δημοτικό κατάστημα με καταληκτική ώρα υποβολής των 
προσφορών την 10:00 π.μ. 

10) Χρόνος ισχύος προσφορών: Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι έξι (6) 

μήνες από την ημερομηνία του διαγωνισμού. 

11) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική. 

12) Χρηματοδότηση: Η δαπάνη συνολικής εκτιμώμενης αξίας 59.675,05 € χωρίς Φ.Π.Α. και θα 

βαρύνει τον Κ.Α. : 40.7413.10 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 του Δήμου  

13) Διάρκεια Σύμβασης: 6 μήνες 

14) Εγγυήσεις: Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 

4412/2016, η εγγύηση συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτείται. Η εγγύηση καλής 

εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α.  

15) Ενστάσεις: Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

16) Δημοσιεύσεις: Η παρούσα περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στη διαύγεια και στο portal 

του Δήμου. Τα τεύχη του διαγωνισμού θα είναι διαθέσιμα στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 

(www.promitheus.gov.gr) και στο portal του Δήμου www.komotini.gr 

 

Ο Δήμαρχος Κομοτηνής 

Γεώργιος Πετρίδης 

 
 

Ακριβές Αντίγραφο 

ΑΔΑ: 7ΤΠ1ΩΛΟ-40Ν


		2018-11-28T14:18:55+0200
	Athens




