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Πρόσκληση
για συμμετοχή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση
προκήρυξης για τις : « εργασίες αποχιονισμού του οδικού δικτύου και εργασίες
αντιμετώπισης πλημμυρικών φαινομένων Δήμου Διδυμοτείχου » έτους 2021
Σας γνωρίζουμε ότι βάσει της 318 /2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με
ΑΔΑ: ΩΝ9ΝΩ9Τ-170, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της
διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ” έτους 2021, προϋπ. 36.121,20 ευρώ (με ΦΠΑ 24%). Στη συνέχεια,
εκδόθηκε από το Δήμαρχο η προκήρυξη του διαγωνισμού με αριθμό 10085/Γ 77/11-122020, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 20PROC007824795).
Με την με αριθμό 339/2020 απόφαση (ΑΔΑ: 6Α1ΧΩ9Τ-271) σε συνδυασμό με την με
αριθμό 2/2021 απόφαση (ΑΔΑ: 60Η1Ω9Τ-Ψ4Ν)
της Οικονομικής Επιτροπής
αναδείχθηκαν οι προσωρινοί ανάδοχοι για κάποιες από τις κατηγορίες οχημάτων των
ομάδων Α και Β, ενώ παράλληλα αποφασίσθηκε η ματαίωση της διαδικασίας, σύμφωνα
με την παρ. 1,4,5 του αρθρ. 106 του Ν 4412/16, για τον αριθμό των μηχανημάτων των
ομάδων Α και Β για τα οποία δεν υποβλήθηκε καμιά προσφορά η οποία να πληροί τους
όρους της διακήρυξης και η προσφυγή, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 26 και της
παρ. 2α του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς την τροποποίηση των όρων της διακήρυξης, προς
ανάδειξη αναδόχου για τα εναπομείναντα μηχανήματα των ομάδων Α΄& Β΄ της αριθμ.
32/2020 μελέτης της Τ.Υ.
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Συνεπώς, ο Δήμος Διδυμοτείχου λαμβάνοντας υπόψη τις ως άνω αποφάσεις της
Οικονομικής Επιτροπής, προσφεύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς
δημοσίευση προκήρυξης
για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο:
“ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ
ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ” έτους 2021 μόνο ως προς τον αριθμό των
μηχανημάτων των ομάδων Α και Β για τα οποία δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά η
οποία να πληροί τους όρους της διακήρυξης, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
ΟΜΑΔΑ Α΄ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ
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λεπίδα αποχιονισμού και
αλατοδιανομέα

Αποδεκτές
Υποβληθείσες
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6
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5
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Εκσκαφέας - φορτωτής

3

Λαστιχοφόρος φορτωτής

6

0

6

4

Διαμορφωτής γαιών
(γκρέϊντερ)

2

1

1

Τρακτέρ με λεπίδα
αποχιονισμού και
αλατοδιανομέα

15

4

11

15

2

13

5

1

ΟΜΑΔΑ Β΄: ΑΝΤΛΗΣΗ
ΥΔΑΤΩΝ
Τρακτέρ με αντλία

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω σύμβασης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ.
9565/20-11-2020 Α.Α.Υ ( με πολυετή υποχρέωση για τα έτη 2020-2021) με ΑΔΑ :
ΨΔΘΓΩ9Τ-Ν3Ε, σύμφωνα με τις οποίες εγκρίθηκε πίστωση ποσού για το έτος 2020 :
1,00€ ,για το έτος 2021 : 36.120,20 σε βάρος του Κ.Α. 70.6262. για τις εργασίες
αποχιονισμού οδικού δικτύου &εργασίες αντιμετώπισης πλημμυρικών φαινομένων Δ.
Διδυμοτείχου, και την βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας ότι η ανωτέρω δαπάνη είναι
εντός του διαθέσιμου ποσού της πίστωσης του προϋπολογισμού και καταχωρήθηκε στο
Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας με α/α 369/2020 με ΑΔΑΜ :
20REQ007736763/30-11-2020.
Προκειμένου να συμμετέχετε στη διαδικασία διαπραγμάτευσης θα πρέπει να υποβάλλετε
τις προσφορές σας ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού στην αίθουσα του Δημοτικού
Συμβουλίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση και στην υπ’ αριθμ.
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Πρωτ. 10085 /Γ 77/ 2020 διακήρυξη του διαγωνισμού που προηγήθηκε και κρίθηκε
άγονος ως προς τις ομάδες Ά & ΄Β΄ ( για τον αριθμό των μηχανημάτων όπως αναφέρονται
στον παραπάνω πίνακα) προσκομίζοντας τα ζητούμενα δικαιολογητικά της αρχικής
διακήρυξης.
Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 3/2/2021 ημέρα Τετάρτη
και ώρα 11:00 π.μ. με καταληκτική ώρα παραλαβής προσφορών την 11: 30 π.μ.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα
παραλαβής προσφοράς από τα μέλη της Επιτροπής
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 10085 /Γ 77/ 2020 διακήρυξη
Το παρόν κείμενο αναρτήθηκε στον πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου.
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν στην
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.didymoteicho.gr στην
διαδρομή : ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ/ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
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