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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ  ΓΤΣΗΚΖ  ΔΛΛΑΓA 
ΓΖΜΟ ΑΝΓΡΑΒΗΓΑ-ΚΤΛΛΖΝΖ 

Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 
ΣΜΖΜΑ ΜΔΛ. & ΔΠΗΒΛ. ΔΡΓΩΝ 

           Λεραηλά : 
Αξηζ. Πξωη. : 

 
       Φνξέαο: 

     ΔΡΓΟ: 
 
    
               Αξ. Μει. : 

   16/ 03 /2021 
    2782 
 
ΓΖΜΟ ΑΝΓΡΑΒΗΓΑ - ΚΤΛΛΖΝΖ 
«ΤΝΣΖΡΖΖ ΥΛΟΟΣΑΠΖΣΩΝ 
ΓΖΠΔΓΩΝ ΓΖΜΟΤ»  
 
10/2021 
 

Σαρ. Γ/λζε  
Σαρ. Κψδ.     
Σειεθ.                
email                     

: Πνιπηερλείνπ 2 
: 27053 Λεραηλά 
: 26233.60831,843 
:stampanagiotis@gmail.com 
gkordonouris43@gmail.com 
 

 
   
ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: 
 
 
 
 
  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 

 
 
ΚΑΠ-Δπελδ. Γαπάλεο Γήκωλ 2021 
 
 
 
 
 
56.587,64 €  κε ΦΠΑ 

   ΤΠΑΡΥΟΤΑ           
ΠΗΣΩΖ 2021 : 

 
56.587,64 €   

 
 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 
 
 

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ : 

 
 
 

Ο ΓΖΜΟ ΑΝΓΡΑΒΗΓΑ - ΚΤΛΛΖΝΖ 
 

Γηαθεξύζζεη 
 

ηελ κε ΤΝΟΠΣΗΚΟ (ΠΡΟΥΔΗΡΟ) ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 
έξγνπ: 
 
 

«« ΤΝΣΖΡΖΖ ΥΛΟΟΣΑΠΖΣΩΝ  ΓΖΠΔΓΩΝ  ΓΖΜΟΤ»»     
 
 

Πξνυπνινγηζκνχ : 56.587,64 Δπξψ (κε αλαζεψξεζε θαη Φ.Π.Α.), 
 

πνπ ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο : α) ηωλ άξζξωλ 66 & 117 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη  

β) ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο ηεχρνπο θαη  

θαιεί 

ηνπο ελδηαθεξφκελνπο εξγνιήπηεο λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ θαηαζθεπήο ηνπ 

σο άλσ έξγνπ. 

mailto:stampanagiotis@gmail.com
mailto:gkordonouris43@gmail.com
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Άξζξν 1: Κύξηνο ηνπ Έξγνπ - Πξνϊζηακέλε Αξρή – Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία 

 

1.1 Δξγνδφηεο – Κχξηνο ηνπ Έξγνπ είλαη: ν Γήκνο ΑΝΓΡΑΒΗΓΑ - ΚΤΛΛΖΝΖ
 
 

 

1.2 Φνξέαο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ είλαη: ν Γήκνο ΑΝΓΡΑΒΗΓΑ - ΚΤΛΛΖΝΖ
 
 

 

1.3 Πξντζηάκελε Αξρή είλαη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ ΑΝΓΡΑΒΙΓΑ - ΚΤΛΛΗΝΗ ή 

ην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαηά πεξίπησζε. 

 

Οδφο  : Πνιπηερλείνπ 2 

Σαρ.Κσδ. : 27053 

Σει. : 262133-60831,41 

Telefax : 2623360830 

E-mail :          @........... 

 

πξνο ηελ νπνία νη δηαγσληδφκελνη ζα απεπζχλνπλ ηελ αιιεινγξαθία ηνπο θαη ζα θαηαζέζνπλ ηα 

έλδηθα κέζα (ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαηά ην ζηάδην δεκνπξάηεζεο ηνπ 

έξγνπ) πνπ ελδερνκέλσο ζα αζθήζνπλ.   

 

1.4 Γηεπζχλνπζα / Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ είλαη ε ΓΙΔΤΘΤΝΗ 

ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ, ΣΜΗΜΑ ΜΔΛ. & ΔΠΙΒΛ. ΔΡΓΩΝ ΓΗΜΟΤ ΑΝΓΡΑΒΙΓΑ - 

ΚΤΛΛΗΝΗ (Πολυτεχνείου 2, Τ.Κ. 27 053 Λεχαινά). 

 

Η δεκνπξαζία ζα δηελεξγεζεί ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ ΑΝΓΡΑΒΗΓΑ – ΚΤΛΛΖΝΖ ηελ      

01/04/2021, εκέξα ΠΔΜΠΣΖ θαη ψξα 10:00 π.κ. (ψξα ιήμεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ). 

Λακβάλνληαο ππφςε ην άξζξν 125, παξαγξ. 1, 2 & 3, ηνπ Ν. 4412/2016, ην ζχζηεκα 

ππνβνιήο πξνζθνξψλ είλαη κε εληαίν πνζνζηό έθπηωζεο, δειαδή νη νηθνλνκηθνί θνξείο 

πξνζθέξνπλ εληαία έθπησζε ζηηο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο ππεξεζίαο,  πνπ εθθξάδεηαη ζε 

αθέξαηεο κνλάδεο επί ηνηο εθαηφ (%). Λακβάλνληαο ππφςε ην άξζξν 53, παξαγξ. 7ζη  

ηνπ Ν. 4412/2016, ν πξνυπνινγηζκφο ηεο ππεξεζίαο απνηειεί έλδεημε ηεο πξνεθηίκεζεο 

ηνπ θφζηνπο ηνπ έξγνπ, δειαδή απνηειεί θαη αλψηαην φξην πξνζθνξάο (εθηηκψκελε αμία 

ζχκβαζεο). 

Σέινο νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπκπιεξψλνπλ νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο ηελ νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά ζε κνξθφηππν ν νπνίνο δηαηίζεηαη ζε ειεθηξνληθή ή έληππε κνξθή απφ ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή. 

 

 

Άξζξν 2: Παξαιαβή ηεπρώλ  

 

2.1 Σα ηεχρε δεκνπξάηεζεο θαη ην έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ ζα ζπκπιεξσζεί απφ 

ηνπο δηαγσληδφκελνπο, δηαηίζεληαη  απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Αλδξαβίδαο-

Κπιιήλεο, νδφο Πνιπηερλείνπ 2, Σ.Κ. 27 053 Λεραηλά, Πιεξνθνξίεο: ηακνύιηαο Π. – 

Σζνπξαπάο Γ., ηει: 26233-60831/60843, Fax 26233-68630. 

 Σα ζηνηρεία απηά ρνξεγνχληαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 121, παξαγξ. 1γ ηνπ Ν. 4412/2016, δειαδή δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ 

εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ηεο ζχκβαζεο ζην ΚΗΜΓΗ ,  απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή πνπ δηεμάγεη ην δηαγσληζκφ, κέρξη θαη ηελ  26/03/2021.  
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                  Γηα ηελ παξαιαβή ησλ ηεπρψλ, νη ελδηαθεξφκελνη αλαιακβάλνπλ ηελ αλαπαξαγσγή ηνπο κε 

δηθή ηνπο δαπάλε θαη επηκέιεηα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 53, παξαγξ. 4 ηνπ Ν. 4412/2016.   

  

 

Άξζξν 3: Πξνϋπνζέζεηο έγθπξεο θαη παξαδεθηήο ζπκκεηνρήο ζην δηαγωληζκό – Σξόπνο 

ππνβνιήο θαθέινπ πξνζθνξάο 

 

3.1 ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηέο Μεκνλσκέλεο Δξγνιεπηηθέο Δπηρεηξήζεηο (Οηθνλνκηθνί Φνξείο) ή 

Δξγνιεπηηθέο Δπηρεηξήζεηο (Οηθνλνκηθνί Φνξείο) πνπ είλαη ζηειερσκέλεο κε Πηπρίν 

Πξαζίλνπ ΜΔΔΠ : 

Α. Δγγεγξακκέλεο ζην Μεηξψν εξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ πνπ ηεξείηαη ζηε Γ.Γ.Γ.Δ. ηνπ 

Τ.ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ., εθφζνλ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία Α1 θαη άλσ γηα έξγα ΠΡΑΗΝΟΤ 

Β. Δγγεγξακκέλεο ζηα Ννκαξρηαθφ Μεηξψν Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ, εθφζνλ πιεξνχλ ηα φξηα θαη 

αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ΠΡΑΗΝΟΤ.  

  

Οη εκεδαπέο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο θαηαζέηνπλ ην θάθειν πξνζθνξάο ηδηνρείξωο ζηελ Δπηηξνπή 

ηνπ Γηαγσληζκνχ ή ζην πξωηόθνιιν ηνπ Γήκνπ (φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε 

λνκνζεζία). Έρνπλ δηθαίωκα λα ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά, αλάινγα κε ηε λνκηθή 

κνξθή ηνπ δηαγσληδφκελνπ:  

 ζε πεξίπησζε κεκνλωκέλεο αηνκηθήο επηρείξεζεο ν ίδηνο ν αηνκηθφο 

εξγνιήπηεο,  

 ζε πεξίπησζε κεκνλωκέλεο Ο.Δ. ή Δ.Δ. ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο ή 

εμνπζηνδνηεκέλνο νκφξξπζκνο εηαίξνο ηεο Δξγνιεπηηθήο Δπηρείξεζεο,  

 ζε πεξίπησζε κεκνλωκέλεο Δ.Π.Δ. ν εμνπζηνδνηεκέλνο επί ηνχησ δηαρεηξηζηήο ηεο,   

 ζε πεξίπησζε κεκνλωκέλεο Α.Δ. εμνπζηνδνηεκέλν κέινο ηνπ Γ..,  

 ε πεξίπησζε Κνηλνπξαμίαο εξγνιεπηηθώλ επηρεηξήζεωλ είηε α) ν θνηλφο 

εθπξφζσπνο (πνπ πξέπεη λα είλαη έλαο εθ ησλ θνηλνπξαθηνχλησλ, δηνξηζκέλνο κε 

ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην) ησλ θνηλνπξαθηνπζψλ Δξγ.Δπ. είηε β) όινη νη 

θνηλνπξαθηνύληεο καδί, ν θαζέλαο εθπξνζσπνχκελνο ή αληηπξνζσπεπφκελνο 

θαηά ηα παξαπάλσ.  

 Απαγνξεύεηαη ε εθπξνζψπεζε δχν ή πεξηζζφηεξσλ  δηαγσληδνκέλσλ απφ ην ίδην θπζηθφ 

πξφζσπν. 

 

 3.2           Η έλαξμε ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο αλαθέξεηαη ζηελ 

παξαγξ. 4 ηνπ άξζξνπ 96 ηνπ Ν. 4412/2016.   

                 Πξνζθνξέο εθπξόζεζκεο, άξζξν96, παξαγξ. 5 ηνπ Ν. 4412/2016, γηα νπνηνδήπνηε 

ιόγν είλαη απαξάδεθηεο θαη επηζηξέθνληαη ρσξίο λα αλνηρηνχλ. Η αλεπηθχιαθηε 

παξαιαβή ηεο πξνζθνξάο απφ ηνλ εθπξνζέζκσο ππνβάιινληα ηεθκαίξεηαη σο απνδνρή 

ηνπ απνθιεηζκνχ θαη παξαίηεζε απφ ην δηθαίσκα δηθαζηηθήο ακθηζβήηεζεο ηεο πξάμεο ηεο 

Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. 

 Αλ ν ελδηαθεξφκελνο δηαθωλεί κε ην εθπξφζεζκν θαη δειψζεη ξεηά ζηνλ Πξφεδξν ηεο 

Δ.Γ. φηη ζα θαηαζέζεη ζρεηηθή έλζηαζε, ν θάθεινο ηεο εθπξφζεζκεο πξνζθνξάο 

παξαιακβάλεηαη θαη αλνίγεηαη κε ηηο ππφινηπεο πξνζθνξέο. Η Δ.Γ. ζεκεηψλεη ζην πξαθηηθφ 

ηεο ζηελ πεξίπησζε απηή ηελ εθπξφζεζκε ππνβνιή (αθξηβή ψξα πνπ πεξηήιζε ε 

πξνζθνξά ζηελ θαηνρή ηεο) θαη ηελ απνξξίπηεη σο απαξάδεθηε.  

 Η ίδηα δηαδηθαζία ηεξείηαη θαη ζε θάζε πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζεσξεί φηη 

ε πξνζθνξά είλαη απαξάδεθηε.   

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΥΦΤΩΨΓ-8Φ1





ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 
 

 ΔΛΙ 5 

 

Άξζξν 4 : Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ζην Γηαγωληζκό – Δγγπεηηθή Καιήο Δθηέιεζεο Έξγνπ 

 

4.1           Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ  ΓΔΝ απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο 

ζπκκεηνρήο,  ζχκθσλα κε ην άξζξν 72. Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη 

ζηνπο έμη (06) κήλεο), ζχκθσλα κε ην άξζξν 53, παξαγξ. 2.1ζη & άξζξν 97 παξαγξ. 3 

ηνπ Ν. 4412/2016.  

 

 

Άξζξν 5 : ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ 

 

5.1          Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηείηαη λα πξνζθνκίζνπλ νη δηαγσληδφκελνη ζε ζθξαγηζκέλν 

θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο», είλαη  απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηα 

άξζξα 92 & 93 ηνπ λ. 4412/2016, αλαιπηηθφηεξα : α) Τπεχζπλε Γήισζε θαηά ηα 

πξνβιεπφκελα ζηελ παξαγξ. 2 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν. 4412/2016, β) Δγγχεζε 

πκκεηνρήο, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 72 Ν. 4412/2016, γ) Σα απνδεηθηηθά 

έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο ή ηνπ ππνςεθίνπ Ννκηθνχ πξνζψπνπ θαη δ) 

Παξαζηαηηθά εθπξνζψπεζεο, αλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπκκεηέρνπλ κε αληηπξνζψπνπο, ε) 

Αζθαιηζηηθή Δλεκεξόηεηα, ζη) Φνξνινγηθή Δλεκεξόηεηα. 

 

5.2           Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαηαηίζεηαη ζε μερσξηζηφ θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή 

Πξνζθνξά», ζχκθσλα κε ην άξζξν 95 & άξζξν 125 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

Άξζξν 6 : Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ θαη αηηήζεωλ ζπκκεηνρήο ζηηο δεκόζηεο 

ζπκβάζεηο έξγωλ 

 

6.1                   Η δηαδηθαζία θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 98 ηνπ Ν. 4412/20. Καηά                  

                        Σεο απφθαζεο έγθξηζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δηαδηθαζίαο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ην  

                          άξζξν  127 ηνπ Ν. 4412/2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

Άξζξν 7 :  Πξόζθιεζε γηα ππνγξαθή ζύκβαζεο  

 

                Η Πξφζθιεζε δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε άξζξν 103 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

 

Άξζξν 8 : Πξνζεζκία – Υξεκαηνδόηεζε έξγνπ 

 

               Η πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζηνπο ΓΩΓΔΚΑ (12) ΜΖΝΔ.  

               Η ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ πξνέξρεηαη απφ πηζηψζεηο «ΚΑΠ - Δπελδ. Γαπάλεο Γήκωλ 

2021». 

 

 
 

Άξζξν 9 : Σόπνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ  
 

 

9.1 Σν έξγν αθνξά ηελ ζπληήξεζε ριννηαπήηωλ ηωλ γεπέδωλ, φπσο απηά αλαθέξνληαη 

αλαιπηηθά ζηελ ηερληθή Έθζεζε ηεο κε αξηζ. : 10/2021 κειέηεο ηεο Τπεξεζίαο. 

9.2 Πεξηγξαθή θαη νπζηώδε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ  

 

ΑΔΑ: ΨΥΦΤΩΨΓ-8Φ1





ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 
 

 ΔΛΙ 6 

 Με ηελ παξνχζα κειέηε ζα εθηειεζζνχλ εξγαζίεο «ζπληήξεζεο», νη εξγαζίεο πνπ ζα 
εθηειεζζνχλ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ ζειίδα ηνπ Π/Τ ηεο κε αξηζ. : 10/2021 κειέηεο ηεο 
Γ/λζεο Σερληθήο Τπεξεζίαο/Σκήκα Μειεηψλ & Δπίβιεςεο Έξγσλ ηνπ Γήκνπ. 

 

Άξζξν 10 : Γηάθνξεο Ρπζκίζεηο 

 

 

10.1  Η έγθξηζε θαηαζθεπήο ηνπ δεκνπξαηνχκελνπ έξγνπ (έγθξηζε φξσλ δηαθήξπμεο), 

απνθαζίζηεθε κε ηελ αξηζκ. :  68/2021  Απφθαζε ηεο Ο.Δ. Γήκνπ Αλδξαβίδαο-Κπιιήλεο. 

 

  

10.2         Ο Κχξηνο ηνπ Έξγνπ κπνξεί λα εγθαηαζηήζεη γηα ην έξγν απηφ Σερληθφ χκβνπιν.  

Ο Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δηεπθνιχλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

Σερληθνχ πκβνχινπ πνπ πεγάδνπλ απφ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο Τπεξεζίαο κε απηφλ.  

 

 

10.3     Δπίζεο αλαθέξεηαη όηη ηζρύεη ην άξζξν 156 ηνπ Ν. 4412/2016,  γηα ζέκαηα       

ηξνπνπνηήζεσλ ζπκβάζεσλ θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο, απμνκεηψζεηο εξγαζηψλ - λέεο 

εξγαζίεο. 

 

   

10.4              Όηη δελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε, εθαξκφδεηαη φηη πξνβιέπεηαη ζην Ν. 

4412/2016. 

 

 Λεραηλά    16   / 03  / 2021  
ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο πληάμαο 

 

 

 

Γεψξγηνο Κνξδνλνχξεο 
Μερ/γνο Μερ/θφο κε βαζκφ Α΄ 

 

 Ο Προϊστάμενος της Διεσθύνοσσας 
Τπηρεσίας  

 
 
 

ΓΙΩΡΓΟ ΣΟΤΡΑΠΑ 
ΜΗΥ/ΓΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ με βαθμό Α΄ 

 

 

ΔΓΚΡΗΘΖΚΔ 

Με ηελ αξηζκφ 68 / 2021 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο / Γ.. Φνξέα 

 

 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ  
 

 

ΛΔΝΣΕΑ ΗΩΑΝΝΖ 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ   
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ  ΓΤΣΗΚΖ  ΔΛΛΑΓA 
ΓΖΜΟ ΑΝΓΡΑΒΗΓΑ – 
ΚΤΛΛΖΝΖ 
Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
ΣΜΗΜΑ ΜΔΛ. & ΔΠΙΒΛ. ΔΡΓΩΝ 

ΦΟΡΔΑ: 
ΓΖΜΟ ΑΝΓΡΑΒΗΓΑ - 
ΚΤΛΛΖΝΖ 

Ταρ. Δηεύζπλζε: Πνιπηερλείνπ 2 
Ταρ. Κώδηθαο:  27 053 Λεραηλά 
Τει.: 26233-60831,841 

e-mail: stampanagiotis@gmail.com 
          gkordonouris43@gmail.com 

ΔΡΓΟ: «ΤΝΣΖΡΖΖ ΥΛΟΟΣΑΠΖΣΩΝ 
ΓΖΠΔΓΩΝ ΓΖΜΟΤ» 

ΥΡΖΜ/ΣΖΖ : 
ΚΑΠ – ΔΠΔΝΓ. ΓΑΠΑΝΔ ΓΖΜΩΝ 
2021 

ΠΡΟΫΠ/ΜΟ: 56.587.64 ΔΤΡΩ με Φ.Π.Α. 

                                                                     ΤΠΑΡΥΟΤΑ ΠΗΣΩΖ 2021 : 56.587.64 €            
                                                                     Αρ. Μελ.:   10/2021 
  

                                                                     Αριθ. πρωη. :2785 
                                                               Ζμερ.: 16/ 3 /2021 
 
 
 

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ (ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ) ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 
 

1. Ο Γήμος Ανδραβίδας-Κσλλήνης ηεο Πεξηθεξεηαθήο Ελόηεηαο Ηιείαο 
πξνθεξύζζεη σνοπηικό Μειοδοηικό Γιαγωνιζμό, ζύκθσλα κε ηο άρθρο 125, 
παραγρ. 1, 2 & 3, ηοσ Ν. 4412/2016 (ενιαίο ποζοζηό έκπηωζης), γηα ηελ 

αλάζεζε ηνπ έξγνπ «ΤΝΣΖΡΖΖ ΥΛΟΟΣΑΠΖΣΩΝ ΓΖΠΔΓΩΝ ΓΖΜΟΤ», 
Αξηζ. Μει. : 10/2021, κε ηα θάησζη ζηνηρεία :  

 

Ο ζπλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε 
56.587.64 € (με ΦΠΑ) θαη αλαιύεηαη : 

 

Δαπάλε Εξγαζηώλ 33.571.50 

ΓΕ & ΟΕ (18%) 6.042.87 

Απξόβιεπηα, 15% επί ηεο δαπάλεο εξγαζηώλ θαη ηνπ θνλδπιίνπ ΓΕ & 
ΟΕ, πνπ αλαιώλνληαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηοσ άρθροσ 156, 
παραγρ. 3

α
 ηοσ Ν. 4412/2016 

5.942.16 

Αλαζ. - Σηξνγγπινπνίεζε 78,66 

ΦΠΑ (24%) 10.952,45 

  

Περιγραθή και οσζιώδη ταρακηηριζηικά ηοσ έργοσ 
 

Με ηην παρούζα μελέηη ζα εθηειεζζνύλ εξγαζίεο «ζσνηήρηζης», νη εξγαζίεο πνπ ζα 
εθηειεζζνύλ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ κε αξηζ. : 10/2021 κειέηεο ηεο Δ/λζεο 
Τερληθήο Υπεξεζίαο/Τκήκα Μειεηώλ & Επίβιεςεο Έξγσλ ηνπ Δήκνπ. 

 
 

2. Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ηελ  01/ 04 / 2021, εκέξα ΠΔΜΠΣΖ θαη ώξα 10.00 πμ 
(ώξα ιήμεο παξάδνζεο πξνζθνξώλ), ζηα γξαθεία ηνπ Δεκαξρείνπ, 
Πολσηετνείοσ 2 – Σ.Κ. 27053 – ΛΔΥΑΗΝΑ. 
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3. Σηνλ δηαγσληζκό γίλνληαη δεθηέο :  
-    Επηρεηξήζεηο εγγεγξακκέλεο ζην Μεηξών Εξγνιεπηηθώλ Επηρεηξήζεσλ πνπ ηεξείηαη 
ζηε ΓΓΔΕ ηνπ Υ.ΠΕ.ΦΩ.ΔΕ. , εθόζνλ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία Α1 & άνω για έργα 
ΠΡΑΗΝΟΤ. 

-     Επηρεηξήζεηο εγγεγξακκέλεο  ζηα Ννκαξρηαθά Μεηξώα Εξγνιεπηηθώλ Επηρεηξήζεσλ, 
εθόζνλ πιεξνύλ ηα όξηα θαη αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ΠΡΑΗΝΟΤ. 
 

4. Τν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη από πηζηώζεηο ΚΑΠ ΔΠΔΝΓ. ΓΑΠΑΝΔ 2021. 
 
5. Η ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζηοσς ΓΩΓΔΚΑ (12) 

ΜΖΝΔ. 
                Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό ΓΔΝ απαιηείηαι θαηάζεζε εγγπεηηθήο 

επηζηνιήο ζπκκεηνρήο. 
 

                  Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα παξαιάβνπλ ηα ζπκβαηηθά ηεύρε ηνπ 
δηαγσληζκνύ (Δηαθήξπμε, Σπγγξαθή Υπνρξεώζεσλ 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 
ζύκθσλα με ηο άρθρο 121, παραγρ. 1γ ηοσ Ν. 4412/2016, δειαδή δέκα (10) 
ημέρες από ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ηεο ζύκβαζεο ζην 
ΚΗΜΔΗΣ,  από ηελ αλαζέηνπζα αξρή πνπ δηεμάγεη ην δηαγσληζκό, κέρξη θαη 
ηελ 25/03/2020 (θαη αλ απηή είλαη αξγία, ηελ επνκέλε, πξώηε εξγάζηκε: 
26/03/2021).   

 
 

Πιεξνθνξίεο ζην ηειέθσλν 26233-60831-60843, αξκόδηνο ππάιιεινο γηα επηθνηλσλία κ. 

ηαμούλιας Παναγιώηης. 

     7. Τν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί από ηην Οικονομική Δπιηροπή ηνπ    

Δήκνπ Αλδξαβίδαο - Κπιιήλεο. 

 

Λεραηλά 16   /  3  / 2021 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ  

 

ΛΔΝΣΕΑ ΗΩΑΝΝΖ 

ΑΔΑ: 6Τ2ΛΩΨΓ-85Μ




