
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορεστιάδα 26 Ιανουαρίου 2018
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : | £ Μ |

ΠΡΟΣ : 1. Κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στη διαδικασία της

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάδειξη αναδόχου μετά από

άγονο επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό, για την εκτέλεση εργασιών με τίτλο:

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΑΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Φ.Ε.Κ. 114/Α/08-

06-2006).Τον Ν.3 852/2010

2. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/07-06-2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»

3. Τον Ν.4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες ΣυμβάσειςΈργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

4. Την με αριθμό 230/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Ορεστιάδας , με την οποία εγκρίθηκε η πρόταση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης

πίστωσης, ο τρόπος εκτέλεσης , οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίσθηκαν οι όροι

του διαγωνισμού της παροχής υπηρεσιών: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ

ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018».

5. Την με αριθμό 238/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Ορεστιάδας , με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό του συνοπτικού διαγωνισμού της

υπηρεσίας: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018» και αποφάσισε την επανάληψη

του διαγωνισμού χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης.

6. Την με αριθμό 14/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία

εγκρίθηκε το πρακτικό του επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας:

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018» και αποφάσισε την παραπομπή του θέματος

στο δημοτικό συμβούλιο για την προσφυγή στη διαδικασία ανάθεσης με

διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.





7. Την με αριθμό 19/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, με την

οποία εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς

προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς τροποποίηση των αρχικών όρων της

διακήρυξης για τα σαράντα (40) εναπομείναντα μη/ανήματα της εργασίας με

τίτλο: "Εργασίες Αποχιονισμού οδικού δικτύου Δήμου Ορεστιάδας χειμερινής

περιόδου 2017-2018", διότι απέβη άγονη, και γιατί κρίνεται αναγκαία η άμεση

ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης, ύστερα από την διενέργεια του

συνοπτικού επαναληπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018»

ΠΡΟΣΚΑΛΕ1

ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΓΟΝΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την

εκτέλεση εργασιών με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018» προϋπολογισμού 63.773,20 ευρώ

με τον Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

προσφορά μόνο βάσει τιμής χωρίς αλλαγή των όρων της υπ' αριθ. 33935/27-12-2017

διακήρυξης.

Η διαπραγμάτευση θα διεξαχθεί την 31-01-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.-

11:30π.μ. (ώρα λήξης αποδοχής των προσφορών) στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου

Ορεστιάδας.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπάρχουσα διακήρυξη

και με οποιοδήποτε τρόπο επί αποδείξει πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των

προσφορών.

Η διάρκεια της σύμβασης ισχύει από την υπογραφής της έως την 30-04-2018.

Δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα γίνει στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό

Μήτρων Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης

κ. £ον. £Γ, θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του

Δήμου: \ν\ν\ν.θΓ£5ΐΐαά&.£Γ, καθώς και στο διαδίκτυο ( \ν\ννν.(ϋ&ν££Ϊ&. £ον. ̂ Γ)

Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών: 2552350364 , 2552350350 , 2552350368 και ΡΑΧ: 2552350399

κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το τμήμα προμηθειών του Δήμου Ορεστιάδας, αρμόδιος

υπάλληλος κ. Χρήστου Ιωάννης.
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