
                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             Άστρος    07 –  03  –  2019

ΝΟΜΟΣ  ΑΡΚΑΔΙΑΣ      
        Αριθμός Πρωτοκόλλου : 2456ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΡΟΣ22001 - ΑΣΤΡΟΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣΠληροφορίες :  Δημ. Λάμπρου

Τηλ  :  27553  60144
Fax  :  27553  60171
Email : dvktexniki@1298syzefxis.gov.gr
   

ΘΕΜΑ  :  Πρόσκληση  σε  διαδικασία  διαπραγμάτευσης  χωρίς  προηγούμενη  δημοσίευση 

προκήρυξης  (άρθρο  32  παρ.  2γ  του  Ν.  4412/2016)  για  την  εκτέλεση  του  έργου  με  τίτλο  :  

«Αποκατάσταση δημοτικών δρόμων».

ΣΧΕΤΙΚΑ :  1. Οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα του άρθρου 32 παρ. 2γ, διαδικασία 

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.

2. Η υπ. αριθμ.οικ.7185/04.10.2018 (ΑΔΑ: 7ΔΑΟ46ΜΚ6Π-ΧΓΟ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

Πολιτικής  Προστασίας  περί  κήρυξης  περιοχών  του  Δήμου  Βόρειας  Κυνουρίας  σε  κατάσταση 

έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.

3. Η με αριθ. 04/2019 τεχνική μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόρειας 

Κυνουρίας. 

4. Η με αριθ. 54/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

5. Η με αριθ. 02/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, περί 

ορισμού Επιτροπής Διαγωνισμού.

6. Η  με αριθ.  Α147/1783/19-02-2019  Απόφαση ανάληψης  υποχρέωσης  για δέσμευση ποσού 

150.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 30-7333.069 των εξόδων, για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου.

7. Η με αριθ. 41/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών, ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας,  κηρύσσει την έναρξη   της 

διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης (άρθρο 32 παρ. 2γ 

του Ν. 4412/2016) και

Π ρ ο σ κ α λ ε ί

Περιορισμένο  αριθμό  Οικονομικών  Φορέων,  όπως  στον  πίνακα  διανομής,  προκειμένου  να 

συμμετέχουν  στην  διαδικασία  διαπραγμάτευσης,  για  την  ανάθεση  εκτέλεσης  του  έργου 

«Αποκατάσταση δημοτικών δρόμων».
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Το  έργο  συντίθεται  από  τις  ακόλουθες  κατηγορίες  εργασιών:  α)  κατηγορία  Οικοδομικά,  με 

προϋπολογισμό  56.357,50  €  (δαπάνη  εργασιών,  ΓΕ  +  ΟΕ  και  απρόβλεπτα)  β)  κατηγορία 

Οδοποιίας, με προϋπολογισμό 54.266,88 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  + ΟΕ και απρόβλεπτα) και γ) 

κατηγορία  Υδραυλικά,  με  προϋπολογισμό  9.596,78  €  (δαπάνη  εργασιών,  ΓΕ  +  ΟΕ  και 

απρόβλεπτα) μικρότερη του 10 % του προϋπολογισμού του έργου.

Ο  συνολικός  προϋπολογισμός  του  έργου  ανέρχεται  στο  ποσό  των  120.221,16  €  (χωρίς 

αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό των  150.000,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Το έργο χρηματοδοτείται  από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του 

ΥΠ.ΕΣ  (ΣΑΕ 055 με κωδικό ενάριθμου 2003ΣΕ05500005).

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, από 

την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Η  κατάθεση  των  προσφορών  από  τους  ενδιαφερόμενους,  θα  γίνει  ηλεκτρονικά  μέσω  της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 20/03/2019 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 μ.μ. 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η  27/03/2019 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ.

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής καθορίζονται στην εγκεκριμένη διακήρυξη του έργου.

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής, 

ύψους δύο χιλιάδων τετρακοσίων δέκα εννέα Ευρώ ΚΑΙ 35/100 (2.419,35) €.

Κριτήριο  για  την  ανάθεση  της  σύμβασης  είναι  η  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Οι καλούμενοι έχουν ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα 

της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 

www  .  promitheus  .  gov  .  gr  ,  καθώς  και  στην  ιστοσελίδα  της  αναθέτουσας  αρχής 

(www.boriakinouria.gov.gr).

Πληροφορίες παρέχονται από τους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου (τηλ. 27553-

60144, Fax. 27553-60171) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Δήμου Βόρειας Κυνουρίας

Ο
Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας

Παναγιώτης Κ. Μαντάς
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1 Γεώργιος Δήμας του Δημητρίου ΕΔΕ

τ.κ. 22001 -  Άστρος Κυνουρίας 

Τηλ. : 6944842106

e-mail : gd3900@hotmail.com
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Πάρνων Τεχνική ΙΚΕ – Τεχνική Εταιρία

Αγ. Παντελεήμονος 44

τ.κ. 22132 -  Τρίπολη 

Τηλ. : 6974836449

e-mail : Sfrintzilas  @  yahoo  .  gr    

3 Ευάγγελος Γυφτοδήμος του Γεωργίου ΕΔΕ

Υμηττού  10

τ.κ. 15561 - Χολαργός 

Τηλ. : 6977346878

e-mail : vgyftodimos  @  yahoo  .  gr  
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