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ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ : 
                                                Ο ΔΘΜΟ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ - ΚΤΛΛΘΝΘ 

 
Διακθρφςςει 

 
τθν με ΤΝΟΠΣΙΚΟ (ΠΡΟΧΕΙΡΟ) ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ επιλογι αναδόχου για τθν 
καταςκευι του ζργου: 
 
 

«« ΤΝΣΘΡΘΘ ΔΙΚΤΟΤ ΘΛΕΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ ΔΘΜ. ΕΝΟΣ. ΚΑΣΡΟΤ ΚΤΛΛΘΝΘ - ΛΕΧΑΙΝΩΝ»»     
 
 

Προχπολογιςμοφ : 48.845,35 Ευρϊ (με ΓΕ & ΟΕ, Απροβ., τρογγ.  και Φ.Π.Α.), 
 

που κα διεξαχκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ : α) των άρκρων 66 & 117 του Ν. 4412/2016 και  

β) τουσ όρουσ του παρόντοσ τεφχουσ και  
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καλεί 

τουσ ενδιαφερόμενουσ εργολιπτεσ να υποβάλλουν προςφορά για τθν ανάδειξθ αναδόχου 

καταςκευισ του ωσ άνω ζργου. 

 

 
 
Άρκρο 1: Κφριοσ του Ζργου - Προϊςταμζνθ Αρχι – Διευκφνουςα Τπθρεςία 

 

1.1 Εργοδότθσ – Κφριοσ του Ζργου είναι: ο Διμοσ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ - ΚΤΛΛΘΝΘ  

 

1.2 Φορζασ καταςκευισ του ζργου είναι: ο Διμοσ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ - ΚΤΛΛΘΝΘ  

 

1.3 Προϊςτάμενθ Αρχι είναι θ Οικονομικι Επιτροπι του Διμου ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ - 

ΚΤΛΛΗΝΗ ι το Δθμοτικό υμβοφλιο κατά περίπτωςθ.  

 

Οδόσ  : Πολυτεχνείου 2 

Σαχ.Κωδ

. 

: 27053 

Σθλ. : 262133-60831,41 

Telefax : 2623360830 

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

 

προσ τθν οποία οι διαγωνιηόμενοι κα απευκφνουν τθν αλλθλογραφία τουσ και κα 

κατακζςουν τα ζνδικα μζςα (τα προβλεπόμενα από τισ κείμενεσ διατάξεισ κατά το 

ςτάδιο δθμοπράτθςθσ του ζργου) που ενδεχομζνωσ κα αςκιςουν.   

1.4 Διευκφνουςα / Επιβλζπουςα Τπθρεςία για τθν καταςκευι του ζργου είναι θ 

ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ, ΣΜΘΜΑ ΜΕΛ & ΕΠΙΒΛ ΕΡΓΩΝ ΔΘΜΟΤ 

ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ - ΚΤΛΛΘΝΘ (Πολυτεχνείου 2, Σ.Κ. 27 053 Λεχαινά). 

 

Η δθμοπραςία κα διενεργθκεί ςτα γραφεία του Διμου ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ – ΚΤΛΛΘΝΘ 

ςτισ  30 /03/2021, θμζρα ΣΡΙΣΘ/ΠΕΜΠΣΘ και ϊρα 10:00 π.μ. (ϊρα λιξθσ 

υποβολισ των προςφορϊν). Λαμβάνοντασ υπόψθ το άρκρο 125, παραγρ. 1, 2 & 

3, του Ν. 4412/2016, το ςφςτθμα υποβολισ προςφορϊν είναι με ενιαίο ποςοςτό 

ζκπτωςθσ, δθλαδι οι οικονομικοί φορείσ προςφζρουν ενιαία ζκπτωςθ ςτισ τιμζσ 

του τιμολογίου τθσ υπθρεςίασ, που εκφράηεται ςε ακζραιεσ μονάδεσ επί τοισ 

εκατό (%). Λαμβάνοντασ υπόψθ το άρκρο 53, παραγρ. 7ςτ  του Ν. 4412/2016, ο 

προχπολογιςμόσ τθσ υπθρεςίασ αποτελεί ζνδειξθ τθσ προεκτίμθςθσ του κόςτουσ 
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του ζργου, δθλαδι αποτελεί και ανϊτατο όριο προςφοράσ (εκτιμϊμενθ αξία 

ςφμβαςθσ). 

Σζλοσ οι οικονομικοί φορείσ ςυμπλθρϊνουν ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ τθν 

οικονομικι προςφορά ςε μορφότυπο ο οποίοσ διατίκεται ςε θλεκτρονικι ι 

ζντυπθ μορφι από τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

 

 

Άρκρο 2: Παραλαβι τευχών  

 

2.1 Σα τεφχθ δθμοπράτθςθσ και το ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ που κα 

ςυμπλθρωκεί από τουσ διαγωνιηόμενουσ, διατίκενται  από τθν Σεχνικι Τπθρεςία 

του Διμου Ανδραβίδασ-Κυλλινθσ, οδόσ Πολυτεχνείου 2, Σ.Κ. 27 053 Λεχαινά, 

Πλθροφορίεσ: Κορδονοφρθσ Γ. – ταμοφλιασ Π., τθλ: 26233-60843/60841, Fax 

26233-68630. 

 Σα ςτοιχεία αυτά χορθγοφνται ςτουσ ενδιαφερόμενουσ  οικονομικοφσ φορείσ 

ςφμφωνα με το άρκρο 121, παραγρ. 1γ του Ν. 4412/2016, δθλαδι δζκα (10) 

θμζρεσ από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ τθσ ςφμβαςθσ ςτο 

ΚΗΜΔΗ,  από τθν ανακζτουςα αρχι που διεξάγει το διαγωνιςμό, μζχρι και τθν  

19 /03/2021.  

                  Για τθν παραλαβι των τευχϊν, οι ενδιαφερόμενοι αναλαμβάνουν τθν 

αναπαραγωγι τουσ με δικι τουσ δαπάνθ και επιμζλεια, ςφμφωνα με το άρκρο 

53, παραγρ. 4 του Ν. 4412/2016.   

  

Άρκρο 3: Προχποκζςεισ ζγκυρθσ και παραδεκτισ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό – Σρόποσ 

υποβολισ φακζλου προςφοράσ 

 

3.1 το διαγωνιςμό γίνονται δεκτζσ Μεμονωμζνεσ Εργολθπτικζσ Επιχειριςεισ : 

Α. Εγγεγραμμζνεσ ςτο Μθτρϊο εργολθπτικϊν Επιχειριςεων που τθρείται ςτθ Γ.Γ.Δ.Ε. του 

Τ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., εφόςον ανικουν ςτθν κατθγορία Α1 και άνω για ζργα Θ/Μ. 

Β. Εγγεγραμμζνεσ ςτα Νομαρχιακό Μθτρϊο Εργολθπτικϊν Επιχειριςεων, εφόςον πλθροφν 

τα όρια και ανικουν ςτθν κατθγορία Θ/Μ.  

  

Οι θμεδαπζσ εργολθπτικζσ επιχειριςεισ κατακζτουν  το φάκελο προςφοράσ ιδιοχείρωσ ι ςτο 

πρωτόκολλο του Διμου, ςτθν Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ. Ζχουν δικαίωμα να 

υποβάλλουν τθν προςφορά, ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηόμενου:  

 ςε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ ατομικισ επιχείρθςθσ ο ίδιοσ ο ατομικόσ 

εργολιπτθσ,  

 ςε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ Ο.Ε. ι Ε.Ε. ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ 

εταιρείασ ι εξουςιοδοτθμζνοσ ομόρρυκμοσ εταίροσ τθσ Εργολθπτικισ 

Επιχείρθςθσ,  
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 ςε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ Ε.Π.Ε. ο εξουςιοδοτθμζνοσ επί τοφτω 

διαχειριςτισ τθσ,   

 ςε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ Α.Ε. εξουςιοδοτθμζνο μζλοσ του Δ..,  

 ε περίπτωςθ Κοινοπραξίασ εργολθπτικών επιχειριςεων είτε α) ο κοινόσ 

εκπρόςωποσ (που πρζπει να είναι ζνασ εκ των κοινοπρακτοφντων, 

διοριςμζνοσ με ςυμβολαιογραφικό πλθρεξοφςιο) των κοινοπρακτουςϊν 

Εργ.Επ. είτε β) όλοι οι κοινοπρακτοφντεσ μαηί, ο κακζνασ 

εκπροςωποφμενοσ ι αντιπροςωπευόμενοσ κατά τα παραπάνω.  

 

 Απαγορεφεται θ εκπροςϊπθςθ δφο ι περιςςότερων  διαγωνιηομζνων από το ίδιο 

φυςικό πρόςωπο. 

 

 3.2           Η ζναρξθ υποβολισ των προςφορϊν και των αιτιςεων ςυμμετοχισ αναφζρεται 

ςτθν παραγρ. 4 του άρκρου 96 του Ν. 4412/2016.  

                 Προςφορζσ εκπρόκεςμεσ, άρκρο 96, παραγρ. 5 του Ν. 4412/2016, για 

οποιοδιποτε λόγο είναι απαράδεκτεσ και επιςτρζφονται χωρίσ να ανοιχτοφν. Η 

ανεπιφφλακτθ παραλαβι τθσ προςφοράσ από τον εκπροκζςμωσ υποβάλλοντα 

τεκμαίρεται ωσ αποδοχι του αποκλειςμοφ και παραίτθςθ από το δικαίωμα 

δικαςτικισ αμφιςβιτθςθσ τθσ πράξθσ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.  

 Αν ο ενδιαφερόμενοσ διαφωνεί με το εκπρόκεςμο και δθλϊςει ρθτά ςτον 

Πρόεδρο τθσ Ε.Δ. ότι κα κατακζςει ςχετικι ζνςταςθ, ο φάκελοσ τθσ εκπρόκεςμθσ 

προςφοράσ παραλαμβάνεται και ανοίγεται με τισ υπόλοιπεσ προςφορζσ. Η Ε.Δ. 

ςθμειϊνει ςτο πρακτικό τθσ ςτθν περίπτωςθ αυτι τθν εκπρόκεςμθ υποβολι 

(ακριβι ϊρα που περιιλκε θ προςφορά ςτθν κατοχι τθσ) και τθν απορρίπτει ωσ 

απαράδεκτθ.  

 Η ίδια διαδικαςία τθρείται και ςε κάκε περίπτωςθ που θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ 

κεωρεί ότι θ προςφορά είναι απαράδεκτθ.   

 

Άρκρο 4 : Εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό – Εγγυθτικι Καλισ Εκτζλεςθσ Ζργου 

 

4.1           Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό ΔΕΝ απαιτείται θ κατάκεςθ εγγυθτικισ 

επιςτολισ ςυμμετοχισ  ςφμφωνα με το άρκρο 72, παραγρ. 1α. Ο χρόνοσ ιςχφοσ 

των προςφορϊν ορίηεται ςτουσ ζξι (06) μινεσ), ςφμφωνα με το άρκρο 53, 

παραγρ. 2.1ςτ & άρκρο 97 παραγρ. 3 του Ν. 4412/2016.  

 

 

Άρκρο 5 : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ 

5.1          Σα δικαιολογθτικά που απαιτείται να προςκομίςουν οι διαγωνιηόμενοι ςε 

ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ», είναι  αυτά 

που αναφζρονται ςτα άρκρα 92 & 93 του ν. 4412/2016, αναλυτικότερα : α) 
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Τπεφκυνθ Διλωςθ κατά τα προβλεπόμενα ςτθν παραγρ. 2 του άρκρου 79 του Ν. 

4412/2016, β) Εγγφθςθ υμμετοχισ, κατά τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 72 Ν. 

4412/2016, γ) Σα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ του προςφζροντοσ ι του 

υποψθφίου Νομικοφ προςϊπου και δ) Παραςτατικά εκπροςϊπθςθσ, αν οι 

οικονομικοί φορείσ ςυμμετζχουν με αντιπροςϊπουσ, ε) Αςφαλιςτικι 

Ενθμερότθτα, ςτ) Φορολογικι Ενθμερότθτα. 

5.2               Απαιτείται προςκόμιςθ δείγματοσ &  δθλϊςεισ ςυμμόρφωςθσ  όπωσ αυτζσ                 

αναφζρονται αναλυτικά ςτα άρκρα 62.10.30Ν.055, 62.10.30Ν.056 & 62.10.30Ν. 

057 , του τιμολογίου μελζτθσ, επίςθσ για τουσ λαμπτιρεσ οι οποίοι περιγράφονται 

ςτα ανωτζρω άρκρα κα πρζπει να προςκομιςκεί «εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ», 

από το εργοςτάςιο καταςκευισ ι τον ειςαγωγζα ότι κα προβαίνει ςτθν 

αντικατάςταςθ των λαμπτιρων που κα τεκοφν εκ νζου εκτόσ λειτουργίασ, ο 

ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν επανατοποκζτθςθ των λαμπτιρων χωρίσ καμία 

επιπλζον αμοιβι,  για διάςτθμα ίςο με το διάςτθμα που προβλζπεται ςτθ .Τ. τθσ 

ςυνταχκείςασ μελζτθσ. Σα ανωτζρω ΕΠΙ ΠΟΙΝΘ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ.  

5.2           Η οικονομικι προςφορά κατατίκεται ςε ξεχωριςτό φάκελο με τθν ζνδειξθ 

«Οικονομικι Προςφορά», ςφμφωνα με το άρκρο 95 & άρκρο 125 του Ν. 

4412/2016. 

 

Άρκρο 6 : Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορών και αιτιςεων ςυμμετοχισ ςτισ 

δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων 

 

6.1                   Η διαδικαςία κατάκεςθσ των προςφορϊν περιγράφεται ςτο άρκρο 98 του Ν. 

4412/20. Κατά                  

                        Σθσ απόφαςθσ ζγκριςθσ του αποτελζςματοσ τθσ διαδικαςίασ χωρεί ζνςταςθ, 

ςφμφωνα με το    άρκρο  127 του Ν. 4412/2016.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Άρκρο 7 :  Πρόςκλθςθ για υπογραφι ςφμβαςθσ  

 

                Η Πρόςκλθςθ διενεργείται ςφμφωνα με άρκρο 103 του Ν. 4412/2016. 

 

Άρκρο 8 : Προκεςμία – Χρθματοδότθςθ ζργου 

               Η προκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου ορίηεται ςτουσ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΘΝΕ.  

               Η χρθματοδότθςθ του ζργου προζρχεται από πιςτϊςεισ. 

 

Άρκρο 9 : Σόποσ εκτζλεςθσ του ζργου  

 

9.1 Σο ζργο αφορά εργαςίεσ υντιρθςθσ Δικτφου Ηλεκτροφωτιςμοφ των ΔΘΜΟΣΙΚΩΝ 

ΕΝΟΣΘΣΩΝ  ΚΑΣΡΟΤ ΚΤΛΛΘΝΘ - ΛΕΧΑΙΝΩΝ.  
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9.2 Περιγραφι και ουςιώδθ χαρακτθριςτικά του ζργου  

 

 Με τθν παροφςα μελζτθ κα εκτελεςκοφν εργαςίεσ «ςυντιρθςθσ» του δθμοτικοφ δικτφου 
θλεκτροφωτιςμοφ (εργαςίεσ ςυντιρθςθσ-αντικατάςταςθσ λαμπτιρων του δικτφου 
θλεκτροφωτιςμοφ, θλεκτρολογικϊν πινάκων, φωτιςτικϊν οδικοφ φωτιςμοφ (λαμπτιρων, 
καλωδιϊςεων, γειϊςεων κ.λ.), κακϊσ επίςθσ και εργαςίεσ ςυντιρθςθσ - τοποκζτθςθσ - 
εκτοποκζτθςθσ του εορταςτικοφ διακόςμου. 
  
Άρκρο 10 : Διάφορεσ Ρυκμίςεισ 

10.1  Η ζγκριςθ καταςκευισ του δθμοπρατοφμενου ζργου και θ διάκεςθ τθσ ςχετικισ 

πίςτωςθσ, αποφαςίςτθκε με τθν αρικμ. :  67/2021  Απόφαςθ τθσ Ο.Ε. Διμου 

Ανδραβίδασ-Κυλλινθσ.. 

  

10.2         Ο Κφριοσ του Ζργου μπορεί να εγκαταςτιςει για το ζργο αυτό Σεχνικό φμβουλο.  

Ο Ανάδοχοσ του ζργου ζχει τθν υποχρζωςθ να διευκολφνει τισ δραςτθριότθτεσ του 

Σεχνικοφ υμβοφλου που πθγάηουν από τθ ςυμβατικι ςχζςθ τθσ Τπθρεςίασ με 

αυτόν. 

 

10.3              Ότι δεν προβλζπεται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφαρμόηεται ότι προβλζπεται 

ςτο Ν. 4412/2016. 

 
 Λεχαινά    11 /03/ 2021  

ΤΝΣΑΧΘΘΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΘΚΕ & ΘΕΩΡΘΘΘΚΕ 

Ο υντάξασ 

 

 

Γεϊργιοσ Κορδονοφρθσ 
Μθχ/γοσ Μθχ/κόσ με βακμό 

Αϋ 

 

 Ο Προϊςτάμενοσ τθσ Διευκφνουςασ 
Τπθρεςίασ  

 
 

ΓΙΩΡΓΟ ΣΟΤΡΑΠΑ 
ΜΗΧ/ΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ με βακμό Αϋ 

 

ΕΓΚΡΙΘΘΚΕ 

Με τθν αρικμό 67 / 2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ / Δ.. Φορζα 

 

 
Ο ΔΘΜΑΡΧΟ 

 
ΛΕΝΣΗΑ ΙΩΑΝΝΘ 

 

ΑΔΑ: 6ΒΝ9ΩΨΓ-ΑΜΟ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   
ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑ 
ΔΗΜΟ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ - ΚΤΛΛΗΝΗ 
ΣΜΗΜΑ ΜΕΛ. & ΕΠΙΒΛ. ΕΡΓΩΝ 

ΦΟΡΕΑ: 
ΔΗΜΟ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ - 
ΚΤΛΛΗΝΗ 

Σαχ. Διεφθυνση: Πολυτεχνείου 2 
Σαχ. Κώδικας:  27 053 Λεχαινά 
Σηλ.: 26233-60831, 41 
e-mail: stampanagiotis@gmail.com 
              gkordonouris43@gmail.com 

ΕΡΓΟ: «ΤΝΣ/Η ΔΙΚΣΤΟΤ 
ΗΛΕΚΣΡ/ΜΟΤ ΔΗΜ. ΕΝΟΣ. 
ΚΑΣΡΟΤ ΚΤΛΛΗΝΗ - 
ΛΕΧΑΙΝΩΝ» 

ΧΡΗΜ/ΣΗΗ.: 
ΚΑΠ-Επενδ. Δαπάνες Δήμων 
2021 

ΠΡΟΫΠ/ΜΟ: 48.845,35 ΕΤΡΩ με Φ.Π.Α. 

                                                                                  Αρ. Μελ.:   03/2021 
         Αριθ. Πρωτ: 2600 
 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΘΚΟΤ ΜΕΘΟΔΟΣΘΚΟΤ ΔΘΑΓΩΝΘΜΟΤ 
 

1. Ο Δήμορ Ανδπαβίδαρ-Κςλλήνηρ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Ελόηεηαο Ηιείαο 
πξνθεξύζζεη ςνοπηικό μειοδοηικό διαγωνιζμό, ζύκθωλα κε ηο άπθπο 125 
ηος Ν. 4412/2016 (ενιαίο ποζοζηό έκπηωζηρ), γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ 
«ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΘΚΤΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΦΩΣΘΜΟΤ ΔΗΜ. ΕΝΟΣ. ΚΑΣΡΟΤ 

ΚΤΛΛΗΝΗ - ΛΕΥΑΘΝΩΝ», Αξηζ. Μει. : 03/2021, κε ηα θάηωζη ζηνηρεία :  

 

Ο ζπλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε 
48.845,35 € θαη αλαιύεηαη : 

 

Δαπάλε Εξγαζηώλ 29.023,00 

ΓΕ & ΟΕ (18%) 5.224,14 

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 

5.137,07 

Σηξνγγπινπνίεζε 7,20 

ΦΠΑ (24%) 9.453,94 

  

Πεπιγπαθή και οςζιώδη σαπακηηπιζηικά ηος έπγος 
 
Με ηελ παξνύζα κειέηε ζα εθηειεζζνύλ εξγαζίεο «ζπληήξεζεο» ηνπ δεκνηηθνύ δηθηύνπ 
ειεθηξνθωηηζκνύ (εξγαζίεο ζπληήξεζεο-αληηθαηάζηαζεο ιακπηήξωλ ηνπ δηθηύνπ 
ειεθηξνθωηηζκνύ, ειεθηξνινγηθώλ πηλάθωλ, θωηηζηηθώλ νδηθνύ θωηηζκνύ (ιακπηήξωλ, 
θαιωδηώζεωλ, γεηώζεωλ θ.ι.), θαζώο επίζεο θαη εξγαζίεο ζπληήξεζεο - ηνπνζέηεζεο - 
εθηνπνζέηεζεο ηνπ δηαθόζκνπ γηα  ενξηαζηηθό θωηηζκό).  
 

2. Ο δηαγωληζκόο ζα δηεμαρζεί ηην  30/03/2021, εκέξα TΡITH/ΠΕΜΠΣΗ θαη ώξα 
10.00 πμ (ώξα ιήμεο παξάδνζεο πξνζθνξώλ), ζηα γξαθεία ηνπ Δεκαξρείνπ, 
Πολςηεσνείος 2 – Σ.Κ. 27053 – ΛΕΥΑΘΝΑ. 

 
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 έπγα Η/Μ. 

-     Επηρεηξήζεηο εγγεγξακκέλεο  ζηα Ννκαξρηαθά Μεηξώα Εξγνιεπηηθώλ Επηρεηξήζεωλ, 
εθόζνλ πιεξνύλ ηα όξηα θαη αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία Η/Μ. 
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4. Τν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη από πηζηώζεηο ΚΑΠ-Επενδ. Δαπάνερ 2021. 
 
5. Η ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζηοςρ ΔΩΔΕΚΑ (12) 

ΜΗΝΕ. 
                Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγωληζκό ΔΕΝ απαιηείηαι θαηάζεζε εγγπεηηθήο 

επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ζύκθωλα με ηο άπθπο 72, παπαγπ. 1
α
. Ο ρξόλνο ηζρύνο 

ηωλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη ζηοςρ έξι (06) μήνερ), ζύκθωλα με ηο άπθπο 53, παπαγπ. 
2.1ζη & άπθπο 97 παπαγπ. 3.  

 

                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 121, παπαγπ. 1γ ηος Ν. 4412/2016, δειαδή δέκα (10) 
ημέπερ από ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ηεο ζύκβαζεο ζην 
ΚΗΜΔΗΣ,  από ηελ αλαζέηνπζα αξρή πνπ δηεμάγεη ην δηαγωληζκό, κέρξη θαη 
ηελ 20/03/2021 (θαη αλ απηή είλαη αξγία, ηελ πξνεγνύκελε εξγάζηκε:19/03/2021).    

 
 

Πιεξνθνξίεο ζην ηειέθωλν 26233-60843-60841, FAX επηθνηλωλίαο 26233-60830, 

αξκόδηνο ππάιιεινο γηα επηθνηλωλία κ. ηαμούλιαρ Παναγιώηηρ. 

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

Δήκνπ Αλδξαβίδαο - Κπιιήλεο. 

 

Λεραηλά     11 / 03 / 2021 

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ  

 

ΛΕΝΣΖΑ ΘΩΑΝΝΗ 

ΑΔΑ: 9050ΩΨΓ-ΗΚΤ




