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ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
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e-mail: kpagogis.dnsmyrnis@yahoo.gr
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΘΕΜΑ: Προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32
παρ. 2α εδ. τελ. του ν. 4412/2016) για την ανάθεση εκτέλεσης της γενικής υπηρεσίας «Δαπάνες
διαμονής και σίτισης διακοπών μελών Κ.Π.Α.Η»
Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. αφού έλαβε υπόψη:
- Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α/08.08.2016) όπως ισχύει και ιδιαιτέρως των άρθρων
106 παρ. 5 και 32 παρ. 2 α εδάφιο τελευταίο.
- Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 όπως ισχύει.
- Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008.
- Το Π.Δ. 80/2016.
- Το πρωτογενές αίτημα της Υπηρεσίας.
- Το τεκμηριωμένο αίτημα.
- Τον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2018.
- Την υπ’ αριθ. 57/2018 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.
- Την υπ’ αριθ. 25/2018 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Σμύρνης.
- Την υπ’ αριθ. 67/2018 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.
- Την υπ’ αριθ. πρωτ. 1347/2018 διακήρυξη.
- Την εξειδικευμένη πίστωση 122.000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α.Ε. 15.6474.0001, «Δαπάνες
διαμονής και σίτισης διακοπών μελών Κ.Π.Α.Η.», προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
- Την 118/07.06.2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.
- Την 118/07.06.2018 Βεβαίωση της Διευθύντριας του Ν.Π.Δ.Δ. περί ύπαρξης πίστωσης.΄
- Την υπ’ αριθ. 87/2018 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.
Γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 87/2018 απόφαση του Δ.Σ. ο ανοιχτός ηλεκτρονικός
διαγωνισμός για την ανάθεση εκτέλεσης της γενικής υπηρεσίας «Δαπάνες διαμονής και σίτισης
διακοπών μελών Κ.Π.Α.Η.» με αριθ. πρωτ. διακήρυξης 1347/2018 (που έλαβε τον 60865,1 αριθμό
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ), απέβη άγονος.
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από DIMITRA NANOU
Ημερομηνία: 2018.07.27 15:10:35 EEST

Ως εκ τούτου το Ν.Π.Δ.Δ. πρόκειται να προσφύγει στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32 παρ. 2 α) εδάφιο τελευταίο του ν. 4412/2016 σε συνδυασμό
με το άρθρο 106 παρ. 5 για την ανάθεση εκτέλεσης της γενικής υπηρεσίας «Δαπάνες διαμονής και
σίτισης διακοπών μελών Κ.Π.Α.Η.».
Η άνω διαδικασία θα πραγματοποιηθεί, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τους όρους, κριτήρια και προϋποθέσεις
της ήδη υφισταμένης 25/2018 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Σμύρνης και της υπ’
αριθ. πρωτ. 1347/2018 διακήρυξης. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα σχετικά έγγραφα της
δημόσιας σύμβασης έχουν καταχωρισθεί ήδη στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ
www.promitheus.gov.gr
και
στην
διαδικτυακή
πύλη
του
Δήμου
Νέας
Σμύρνης
http://www.neasmyrni.gov.gr στην διαδρομή: Ανακοινώσεις → Προκηρύξεις → Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ.
H εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 122.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Κριτήριο ανάθεσης εκτέλεσης της ως άνω γενικής υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, (προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής – χαμηλότερη τιμή).
Υποβολή Προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση, στην 25/2018 μελέτη
της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Σμύρνης και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 1347/2018 διακήρυξη,
υποβάλλοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
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Πληροφορίες σχετικά με την ανωτέρω διαδικασία διαπραγμάτευσης παρέχονται στους
ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς από τα γραφεία διοίκησης του Ν.Π.Δ.Δ. (Ελευθ. Βενιζέλου
18, 3ος όροφος) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΝΟΥ

