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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ηλεκτρονικού κλειστού μειοδοτικού διεθνή διαγωνισμού υπηρεσιών  

για  

εργασίες κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών σε περιοχές αιγιαλού-παραλίας ή δασικές  

εντός της εδαφικής επικράτειας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & 

Ιονίου 

 

Η Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου 

διενεργεί ηλεκτρονικό κλειστό διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό υπηρεσιών για «Εργασίες κατεδάφισης αυ-

θαίρετων κατασκευών σε περιοχές αιγιαλού-παραλίας ή δασικές εντός της εδαφικής επικράτειας της Α-

ποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου» (CPV: 45110000-1) σε ευρώ (€). Η 

κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει για το σύνολο (όλες τις ομάδες/ολική προσφορά) ή για τμήμα της υπηρε-

σίας (ορισμένες ομάδες/μερική προσφορά, αλλά για το σύνολο των ειδών ανά ομάδα), με βάση το κριτήριο της 

οικονομικά συμφερότερης προσφοράς.  

Η διάρκεια της σύμβασης είναι ένας (1) μήνας, με προϋπολογισθείσα συνολική συμβατική αξία 

227.642,28€ (πλέον ΦΠΑ). Οι εγκρίσεις του παραπάνω ποσού θα βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό της Α.Δ. 

Π.Δ.Ε. & Ι., έτους 2015 Ε.Φ. 072 / ΚΑΕ Ξ0783 με την από 23.09.2015 Απόφαση Ανάληψης Δέσμευσης Πίστωσης. 

Το πλήθος των πρωτοκόλλων κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών ανά ομάδα είναι:  

 

ΟΜΑΔΑ 1. Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας:  9 

ΟΜΑΔΑ 2. Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας: 9 

ΟΜΑΔΑ 3. Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας: 16 

ΟΜΑΔΑ 4. Περιφερειακή Ενότητα Κερκύρας: 11 

 

Οι αναλυτικές ποσότητες των εργασιών κατεδάφισης αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή που απο-

τελεί αναπόσπαστο μέρος των τευχών του διαγωνισμού.   
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Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύ-

λης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 

διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 

(ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», του Π.Δ. 

118/2007, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4281/2014 και ισχύει, και τα καθοριζόμενα στην διακήρυξη. 

Κατά την Α΄ Φάση της Κλειστής Διαδικασίας (Προεπιλογή) για την επιλογή αναδόχου, ως ημερομηνία 

έναρξης υποβολής στο σύστημα φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται η Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2015 

και ώρα 09.00. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος στη Διαδικτυακή 

πύλη www.promitheus.gov.gr  του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η  Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 17.00. 

Η Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προεκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. Οι συμμετέχοντες που επιθυμούν να προσφέρουν προσφορά σε συγκεκριμένες ομά-

δες/ομάδα προσκομίζουν  εγγυητική επιστολή που αντιστοιχεί στο 2% της συνολικής προεκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης της ομάδας/ομάδων που προσφέρουν. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της 

αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. (άρθρο 157 του Ν. 4281/2014). 

Στη Β΄ Φάση του Διαγωνισμού θα δικαιούνται να συμμετάσχουν, υποβάλλοντας Δεσμευτική Προ-

σφορά (τεχνική και οικονομική), μόνον οι Διαγωνιζόμενοι. 

 Οι προσφερόμενες υπηρεσίες για τις εργασίες κατεδάφισης οφείλουν να καλύπτουν τις τεχνικές προ-

διαγραφές που ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία 

 Το  χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι μέχρι 30.11.2015. Δεν γίνονται δεκτές 

εναλλακτικές προσφορές.  

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι το κείμενο της περίληψης διακήρυξης δημοσιεύεται και στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΠΔΕ&Ι,  http://www.apd-depin.gov.gr , στην ενότητα: Εφημερίδα της 

Υπηρεσίας (Προμήθειες-Προκηρύξεις-Συμβάσεις).  

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίνονται στο τηλ.: 2610 991689, στο fax: 2610 

910933 και στο email : dntech2@apd-depin.gov.gr, αρμόδιoι υπάλληλοι κ. Αλέξανδρος Βασιλόπουλος και κα. 

Θεοδώρα Κουνάβη , στη Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου Αθηνών 105, 265 04 ΡΙΟ. 
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