
                                                                                                    
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Ναύπλιο  22/02/2019 
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                       Αριθ. Πρωτ.: 47737/7377 

ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ                                                    
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                          
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                                                                                                
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                                                         
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ                                                     

   

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
 Η Περιφέρεια Πελοποννήσου προκηρύσσει «Συνοπτικό Διαγωνισμό» για την ανάθεση του 

έργου: «Βελτίωση – διαμόρφωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων 4ου Δημοτικού Σχολείου 
Ναυπλίου» Προϋπολογισμού μελέτης 20.000,00 €. 
Το έργο ανήκει στη κατηγορία εργασιών : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό: 16.123,03 € 
(Δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε., Απρόβλεπτα, Αναθεώρηση). 

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού 
(διακήρυξη, Συγγραφή υποχρεώσεων κλπ) από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. 
Αργολίδας, Παρ. Οδός Ναυπλίου- Ν. Κίου, Ναύπλιο μέχρι την 05/03/2019. 
Τα ανωτέρω θα είναι αναρτημένα και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου 
(http://ppel.gov.gr/category/anakinosis/pe-argolidas/diakirixis -pe-argolidas). 
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 25723 60432 και φαξ: 27523 60452, αρμόδιοι υπάλληλος 
για επικοινωνία Χαράλαμπος Τρεμπέλας  Γραμματεία δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. 
Αργολίδας. 

 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 08/03/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00πμ 
(λήξη επίδοσης προσφορών στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αργολίδας 
στην Παρ. Οδό Ναυπλίου- Ν. Κίου, Ναύπλιο. 

 Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοιχτή διαδικασία» του άρθρου 27 
του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 117.  

 Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι της προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης 
(σε ακέραιες μονάδες ) κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων 
τιμών της Υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, και θα 
συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα ορισμένα στο άρθρο 95 παρ. 2.α του ν. 
4412/2016. 

 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και εφόσον ανήκουν στην Α1 και 
άνω τάξεων του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ ή βεβαίωση εγγραφής στα Μητρώα 
Περιφερειακών Ενοτήτων (τέως Νομαρχιακά Μητρώα) ανάλογης δυναμικότητας για έργα 
κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.  

 που είναι εγκατεστημένα σε κράτος μέλος της Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (ΕΟΧ), σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, σε τρίτες 
χώρες που έχουν συνάψει διμερείς η πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση 

 οικονομικός φορέας συμμετέχει μεμονωμένα. 
 Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλλει μόνο μια προσφορά. Δεν επιτρέπεται η υποβολή 

εναλλακτικών προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 
 το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του ΟΣΚ έτους 2017 στο οποίο έχει ενταχθεί το 

έργο : «Βελτίωση – διαμόρφωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων 4ου Δημοτικού Σχολείου 
Ναυπλίου» Προϋπολογισμού μελέτης 20.000,00 € (αριθ. Απόφασης Περιφερειακού 
Συμβουλίου 62 /20-03-2017 (Πρακτικό 7) με κωδικό έργου ΟΣΚ0120017003. 

 Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 
 Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου. 
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