
     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                    Άστρος    18 / 03 / 2016 
 

         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΠΡΟΘΕΣΗΣ  ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ  ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΕΡΓΟΥ 
 

Ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας ανακοινώνει ότι, προκειμένου να προχωρήσει στην εκτέλεση με 
απευθείας ανάθεση από την Οικονομική Επιτροπή του έργου : 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΡΥΤΣΙΩΤΗ Δ.Κ. ΑΣΤΡΟΥΣ»   Προϋπολογισμού : (12.475,72) € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (χωρίς Γ. Ε. & Ο. Ε.).  
Χρηματοδότηση :   ΣΑΤΑ 
 
Καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να αναλάβουν την εκτέλεση του ανωτέρω έργου, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον (βλ. συνημμένη αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) μέχρι την ΤΡΙΤΗ 22-03-2016 και από ώρα 9:00 έως 12:00 στα γραφεία του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  
 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή αναδόχου είναι, ο υποψήφιος να κατέχει πτυχίο 
ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ή ΟΔΟΠΟΙΙΑ  ή Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο 
Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας για έργα κατηγορίας  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ή ΟΔΟΠΟΙΙΑ.  
Η εκτέλεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με την υπ αριθ. 1/2016 τεχνική μελέτη της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας και τις διατάξεις του άρθρου 
35 του Ν. 4053/2012 (τροποποίηση του άρθρου 28 του Ν. 3669/2008) όπως συμπληρώθηκε με 
το άρθρο 19 παρ. 13 του Ν. 4071/2012 και τις διατάξεις του Π. Δ. 171/87. 

 
Η ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας 
www.boriakinouria.gov.gr 
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή, συνεκτιμώντας στοιχεία 
όπως: Αξιοπιστία, πρότερη καλή συνεργασία με το Δήμο, εντοπιότητα, αναλογικότερη 
κατανομή των υπό ανάθεση έργων, κλπ. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για περισσότερες πληροφορίες με την κ. ΔΑΦΝΙΑ 
ΑΘΑΝΑΣΙΑ στο τηλέφωνο (27553 - 60102). 

Ο  
Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας  

 
 

Παναγιώτης Κ. Μαντάς  



 
 

ΔΗΛΩΣΗ (ΑΙΤΗΣΗ) ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

του  …………………………………………………………………………………..  
 
 
 

ΠΡΟΣ  
 

το Δήμο Βόρειας Κυνουρίας (Οικονομική Επιτροπή) 
 

 
Σας γνωρίζω ότι είμαι Εργολήπτης Δημοσίων Έργων και κάτοχος τ___ με αριθ. …………………… 
πτυχίου ΜΕΕΠ ή Βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας για έργα 
κατηγορίας …………………………………... και επιθυμώ να αναλάβω την εκτέλεση του έργου 
«………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………» 
προϋπολογισμού μελέτης ………………………………………… €  από πιστώσεις ………………………………….. 
 
 
 
 
 

Ο Αιτών  


