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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) 

δηµόσιου διαγωνισµού µε την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισµού κατά το άρθρο 117 του  

Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ Α/147/8-8-2016) και µε κριτήριο ανάθεσης της «πλέον συμφέρουσας  

από οικονοµική άποψη προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιµής», σύµφωνα  

µε τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016». 

 

Για την ανάθεση  

«Υπηρεσίες Επιστημονικού συμβούλου Υποστήριξης για  την υλοποίηση του ΠΕ3: Οδοποιία Δήμου 

Γεωργίου Καραϊσκάκη,   της Πράξης «Extrovert Roads»  του Προγράμματος  INTERREG IPA II Cross-border 

Cooperation Programme “Greece – Albania 2014 – 2020”» 

C.P.V.  79415200-8 

 

Της πράξης 

«EXTROVERT ROADS»  

«MUNICIPAL ROADS RESTORATION TO ELIMINATE ISOLATION OF MOUNTAINOUS AND DISADVANTAGED REGIONS», 

 

 

Ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη (Άνω Καλεντίνη,  47044, NUTS EL 541, τηλ. 2681360819  , φαξ: 2681067690, e-

mail:nikos81pap@yahoo.gr, πληροφορίες: Παππάς Νικόλαος), προκηρύσσει συνοπτικό Διαγωνισμό βάσει του άρθρου 

117 του Ν.4412/2016 για την ανάθεση της υπηρεσίας : «Υπηρεσίες Επιστημονικού συμβούλου Υποστήριξης για  την 

υλοποίηση του ΠΕ3: Οδοποιία Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη,   της Πράξης «Extrovert Roads»  του Προγράμματος  

INTERREG IPA II Cross-border Cooperation Programme “Greece – Albania 2014 – 2020”» (CPV: 79415200-8) με 

προϋπολογισμό 26.500,00  Ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%).  

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ- 518/6,, της 

Πράξης «EXTROVERT ROADS» - MUNICIPAL ROADS RESTORATION TO ELIMINATE ISOLATION OF MOUNTAINOUS AND 

DISADVANTAGED REGIONS»,  –Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη  με κωδικό 2018ΕΠ51860038). 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται σαν το 3.1.1.1παραδοτέο του ΠΕ3: Οδοποιία Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη  της Πράξης    

«MUNICIPAL ROADS RESTORATION TO ELIMINATE ISOLATION OF MOUNTAINOUS AND DISADVANTAGED REGIONS» που 

έχει εγκριθεί προς χρηματοδότηση στα πλαίσια  του Προγράμματος  INTERREG IPA II Cross-border Cooperation 

Programme “Greece – Albania 2014 – 2020”. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο 

Συνοχής) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 70.7425.003  σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού 

έτους 2018 του Φορέα Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη 

 

Η υπηρεσία  θα εκτελεστεί στην Άνω Καλεντίνη, έδρα  του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη  και αφορά στην επιστημονική 

υποστήριξη των Υπηρεσιών του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη στα πλαίσια ενίσχυσης της διοικητικής και επιχειρησιακής 

τους επάρκειας σε σχέση με την επίτευξη υψηλής ωριμότητας των  υφιστάμενων μελετών του έργου «Βελτίωση 
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εσωτερικής οδοποιίας οικισμών Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».  

Η διάρκεια της προμήθειας  ορίζεται σε εκατόν ογδόντα (180) ημέρες  από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε 

περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) 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. 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν 

δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της υπηρεσίας 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη , στο Δημαρχείο στην Άνω Καλεντίνη  

την 19/12/20018 και ώρα 10:00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή 

19/12/2018 και ώρα 10:00 π.μ. 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα τριών (3)  μηνών από 

την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού 

Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνουν αποδεκτές. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην 

ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης:  την πλέον συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής (άρθρα  86 και 117 του Ν. 4412/2016). 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.) του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη.  

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην 

διεύθυνση (URL): http://gkaraiskakis.gr . Πλήρης διακήρυξη θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο: http://diavgeia.gov.gr 

και στη σελίδα αναζήτησης αιτημάτων και προκηρύξεων του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία κατά τις εργάσιμες ημέρες και 

ώρες με το Aυτοτελές Tμήμα  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη αρμόδιος υπάλληλος: Παππάς 

Νικόλαος στο τηλ. 2681360819  και στο email: nikos81pap@yahoo.gr . 

 

 
Ο Δήμαρχος 

 
 
 

Περικλής Α. Μίγδος 
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