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ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΡΗΣΗ 

ΓΗΜΟ ΑΓΙΟΤ ΒΑΙΛΔΙΟΤ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ 

ΑΓΑ:  ΦΤΘ0Χ6Σ-Β9Π 

ΑΓΑΜ: 21PROC008248748  2021-03-08 

ΠΗΛΙ,      08-03-2021 

Αξ. Πξση. : 3202 

 

ΠΡΟ:Ω ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ 

Σαρ/θή Γηεύζπλζε : Γεκαξρείνπειίνπ 

Σαρ/θόο Κώδηθαο: 74053 

Πιεξνθνξίεο: ηέιια Βεξλάξδνπ 

Σειέθσλν: 28323-40234 

Fax: 28323-40238 

Ηιεθ/θή Γηεύζπλζε : texniki.ag.vasileioy@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΔΜΑ:  Πεξίιεςε Πξόζθιεζεο θαη θήξπμε έλαξμεο ηεο δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο 

πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε ιόγσ θαηεπείγνπζαο αλάγθεο (ηνπ άξζξνπ 32, παξ. 2γ ηνπ Ν. 

4412/2016θαη ηνπ Άξζξνπ 43 παξ. 1βηνπ Ν. 4605/2019) γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ θαηαζθεπήο 

ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: 

«Βειηίωζε πθηζηάκελωλ δξόκωλ πξόζβαζεο ζε γεωξγηθή γε θαη θηελνηξνθηθέο 

εθκεηαιιεύζεηο ΤΠΟΔΡΓΟ 1: Βειηίωζε βαηόηεηαο δξόκνπ από Ρνδάθηλν πξνο 

Φξαγθνθάζηειιν» 

 
CPV: 45233222-1 

 
Δθηηκώκελεο αμίαο 508.064,35 Δπξώ 

 (ρσξίο ΦΠΑ) 
 

Ο  ΓΗΜΑΡΥΟ ΑΓΙΟΤ ΒΑΙΛΔΙΟΤ 

 

 

ΠΡΟΚΑΛΔΙ 

 

πεξηνξηζκέλν αξηζκό εξγνιεπηηθώλ επηρεηξήζεσλ, ηνπ πίλαθα απνδεθηώλ, γηα ηε ζπκκεηνρή 

ζηε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε ιόγσ θαηεπείγνπζαο 

αλάγθεο (ηνπ άξζξνπ 32, παξ. 2γ ηνπ Ν. 4412/2016  θαη ηνπ Άξζξνπ 43 παξ. 1β ηνπ Ν. 

4906/2019) γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο. 

Ο πξνϋπνινγηζκόο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 508.064,35επξώ (ρσξίο ΦΠΑ). 

Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη από ηνλ άμνλα πξνηεξαηόηεηαο «Πνηόηεηα δσήο θαη εύξπζκε 

ιεηηνπξγία ησλ πόιεσλ, ηεο ππαίζξνπ θαη ησλ νηθηζκώλ», ηνπ πξνγξάκκαηνο «ΑΝΣΩΝΗ 

ΣΡΙΣΗ», πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ επελδπηηθνύ δαλείνπ πνπ ρνξεγείηαη από ην Σακείν 

Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ θαη απνπιεξώλεηαη από πόξνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ 

Δπελδύζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ. 
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Η πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ είλαη έμη (06) κήλεο από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο 

Σα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαζνξίδνληαη ζηε ζπλεκκέλε αλαιπηηθή πξόζθιεζε ηνπ έξγνπ, 

πνπ εγθξίζεθε κε ηελ αξηζ. 67α/2021  απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Αγίνπ 

Βαζηιείνπ  

Η εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 10.165,00 επξώ.  

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζε έληππε 

κνξθή θαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ε πξσηόηππε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο θαη ηα 

έγγξαθα πνπ απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνύλ ζε πξσηόηππε κνξθή. 

Χο εκεξνκελία θαηάζεζεο ππνβνιήο ηωλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε 30/03/2021 εκέξα Σξίηε 

θαη ώξα 11:00 ζην Γεκαξρείν πειίνπ 

 

     ΠΗΛΙ : 08/03/2021 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ 
 
 
 
 

ΙΧΑΝΝΗ ΣΑΣΑΡΑΚΗ 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΧΝ 

1. ΓΙΑΚΟΤΜΑΚΗ ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ  

Γ/ΝΗ: ΑΓ. ΚΤΡΙΑΚΗ 22
Α
 ΥΑΝΙΑ, ΣΚ 73100  

ΣΗΛ 28210 59779 e-mail: kgiakou@gmail.com 

 

2. ΣΡΟΤΛΛΙΝΟ ΜΑΡΚΟ 

Γ/ΝΗ: ΜΑΡΚΔΛΛΟΤ 28 ΡΔΘΤΜΝΟ, ΣΚ 74100  

ΣΗΛ 2810 27856 e-mail: mtroullis@gmail.com 

 

3. ΜΑΡΑΒΔΛΑΚΗ ΣΑΤΡΟ 

Γ/ΝΗ: ΡΟΤΦΟΤ 4, ΥΑΝΙΑ, ΣΚ 73100  

ΣΗΛ 28210 53963 e-mail: modda@otenet.gr 
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