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ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ (ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ) ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

1. Ο ύνδεζμορ Αποσ/ζηρ «Ο ΗΡΑΚΛΗ» ηεο Πεξηθεξεηαθήο Ελόηεηαο Ηιείαο 

πξνθεξύζζεη ςνοπηικό μειοδοηικό διαγωνιζμό, ζύκθωλα κε ηα άπθπα 296, 327 &  125  

ηος Ν. 4412/2016 (ενιαίο ποζοζηό έκπηωζηρ), γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ «Δπέκηαζη 

αποσεηεςηικού δικηύος και καηαζκεςή εξωηεπικών διακλαδώζεων ηηρ Γ. Δνόηηηαρ 

Ανδπαβίδαρ - Σπαγανού», Αξηζ. Μει. : 16/2018, κε ηα θάηωζη ζηνηρεία : 

Ο ζπλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε 

74.400,00 € (με ΦΠΑ) θαη αλαιύεηαη : 
 

Δαπάλε Εξγαζηώλ 44.011,90€ 

ΓΕ & ΟΕ (18%) 7.922,14€ 

Απξόβιεπηα, 15% επί ηεο δαπάλεο εξγαζηώλ θαη ηνπ θνλδπιίνπ ΓΕ & 

ΟΕ, πνπ αλαιώλνληαη ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηος άπθπος 156, 

παπαγπ. 3
α
 ηος Ν. 4412/2016 

7.709,11€ 

Αλαζ. - Σηξνγγπινπνίεζε 342,06€ 

ΦΠΑ (24%) 14.333,80€ 

Πεπιγπαθή και οςζιώδη σαπακηηπιζηικά ηος έπγος 

Με ηελ παξνύζα κειέηε ζα εθηειεζζνύλ εξγαζίεο επέθηαζεο ηνπ δηθηύνπ απνρέηεπζεο ζηελ Δ.Ε.. 

Αλδξαβίδαο θαζώο θαη θαηαζθεπή θξεαηίωλ αλακνλήο απνρέηεπζεο έωο ην πεδνδξόκην θαη 

θαηαζθεπή εμωηεξηθώλ δηαθιαδώζεωλ ζην Δ.Δ. Αλδξαβίδαο θαη Τξαγαλνύ 

2. Ο δηαγωληζκόο ζα δηεμαρζεί ηελ 10/05/2018, εκέξα ΠΔΜΠΣΗ θαη ώξα 10.00 πμ (ώξα 

ιήμεο παξάδνζεο πξνζθνξώλ), ζηα γξαθεία ηνπ Δεκαξρείνπ, Πολςηεσνείος 2 – Σ.Κ. 

27053 – ΛΔΥΑΙΝΑ. 

3. Σηνλ δηαγωληζκό γίλνληαη δεθηέο :  

-    Επηρεηξήζεηο εγγεγξακκέλεο ζην Μεηξών Εξγνιεπηηθώλ Επηρεηξήζεωλ πνπ ηεξείηαη ζηε ΓΓΔΕ 

ηνπ Υ.ΠΕ.ΦΩ.ΔΕ. , εθόζνλ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία Α1 & άνω για Τδπαςλικά έπγα. 

-     Επηρεηξήζεηο εγγεγξακκέλεο  ζηα Ννκαξρηαθά Μεηξώα Εξγνιεπηηθώλ Επηρεηξήζεωλ, εθόζνλ 

πιεξνύλ ηα όξηα θαη αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία Τδπαςλικά. 

4. Τν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη από πηζηώζεηο Ίδια Έζοδα. 

5. Η ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζηοςρ ΔΞΙ (06) ΜΗΝΔ. 

                Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγωληζκό ΔΕΝ απαιηείηαι θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο 

ζπκκεηνρήο. 

                    Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα παξαιάβνπλ ηα ζπκβαηηθά ηεύρε ηνπ δηαγωληζκνύ 

(Δηαθήξπμε, Σπγγξαθή Υπνρξεώζεωλ θ.ιπ.), θαζώο θαη ην Έληππν ηεο Οηθνλνκηθήο 

Πξνζθνξάο, από ηα γξαθεία ηεο Δ/λζεο Τερληθώλ Υπεξεζηώλ  ηνπ Δήκνπ 

Αλδξαβίδαο-Κπιιήλεο, Πνιπηερλείνπ 2, Λεραηλά. Τα ζηνηρεία απηά ρνξεγνύληαη 

ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο ζύκθωλα με ηο άπθπο 331, παπαγπ. 1γ 

ηος Ν. 4412/2016, δειαδή δώδεκα (12) ημέπερ από ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο 

ΑΔΑ: 7ΑΗΠΩΨΓ-0ΔΣ



πξνθήξπμεο ηεο ζύκβαζεο ζην ΚΗΜΔΗΣ,  από ηελ αλαζέηνπζα αξρή πνπ δηεμάγεη ην 

δηαγωληζκό, κέρξη θαη ηελ  07/ 05 / 2018 (θαη αλ απηή είλαη αξγία, ηελ επνκέλε 

εξγάζηκε).   

Πιεξνθνξίεο ζην ηειέθωλν: 26233-60841/60862-868, FAX επηθνηλωλίαο 26233-60830/810, 

αξκόδηνο ππάιιεινο γηα επηθνηλωλία απανηόποςλορ Γ. – Μπακογιάννηρ Γ. 

     7. Τν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί από ηο Γ.. ηος ςνδέζμος Αποσ/ζηρ «Ο 

ΗΡΑΚΛΗ». 

 

Λεσαινά 19/04/ 2018 

Ο Πξόεδξνο 

 

Μάιηαξεο Δηνλύζηνο 

ΑΔΑ: 7ΑΗΠΩΨΓ-0ΔΣ
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