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Προστασίας 

            Λεχαινά : 
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                  Αρ. Μελ. : 
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3340 
ΔΗΜΟ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ - ΚΤΛΛΗΝΗ 
«ΤΝΣΗΡΗΗ & ΕΠΙΚΕΤΗ 
ΜΕΣΑΦΟΡΙΚΩΝ - ΜΕΩΝ»  
 
Π01/2021 

Σαχ. Δ/νςη  
Σαχ. Κώδ.     
Σηλεφ.                
e-mail:                   

: Πολυτεχνείου 2 
: 27053 Λεχαινά 
: 26233.60841,60843 

: stampanagiotis@gmail.com 
gkordonouris43@gmail.com 

 

 
ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:  
Τπάρχουςα Πίςτωςη: 

 

 
ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΕΟΔΑ 
74.400,00 Ευρώ με ΦΠΑ 
 74.400,00  Ευρώ με ΦΠΑ 
 

 
 
 
 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
 
 

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ : 

 
 
 

Ο ΓΗΜΟ ΑΝΓΡΑΒΙΓΑ - ΚΤΛΛΗΝΗ 
 

Γιακηπύζζει 
 

ηελ κε ΤΝΟΠΣΙΚΟ (ΠΡΟΥΔΙΡΟ) ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ επιλογή αλαδφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 
εξγαζίαο: 
 
 

«« ΤΝΣΗΡΗΗ & ΔΠΙΚΔΤΗ ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΩΝ - ΜΔΩΝ»»     
 
 

Πποϋπολογιζμού : 74.400,00 Δπξψ (κε αλαζεψξεζε θαη Φ.Π.Α.), 

 
 

πνπ ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο : α) ηων άπθπων 66 & 117 ηος Ν. 4412/2016 θαη  

β) ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο ηεχρνπο θαη  

καλεί 

ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ εθηέιεζεο ηεο σο άλσ 

εξγαζίαο. 
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mailto:gkordonouris43@gmail.com
ΑΔΑ: ΩΘ3ΛΩΨΓ-ΝΛΠ



ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 
 

 ΔΛΗ 3 

 

 
 
Άπθπο 1: Κύπιορ ηος Έπγος - Πποϊζηαμένη Απσή – Γιεςθύνοςζα Τπηπεζία 

 

1.1 Δξγνδφηεο – Κχξηνο ηνπ Έξγνπ είλαη: ν Γήκνο ΑΝΓΡΑΒΙΓΑ - ΚΤΛΛΗΝΗ
 
 

 

1.2 Φνξέαο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ είλαη: ν Γήκνο ΑΝΓΡΑΒΙΓΑ - ΚΤΛΛΗΝΗ
 
 

 

1.3 Πξντζηάκελε Αξρή είλαη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ ΑΝΓΡΑΒΗΓΑ - ΚΤΛΛΖΝΖ 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        Ζ δεκνπξαζία ζα δηελεξγεζεί ζηα γξαθεία ηνπ Γήμος ΑΝΓΡΑΒΙΓΑ – ΚΤΛΛΗΝΗ ζηηο 

14/4/2021, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 10:00 π.κ. (ψξα ιήμεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ). 

Λακβάλνληαο ππφςε ηο άπθπο 125, παπαγπ. 1, 2 & 3, ηος Ν. 4412/2016, ην ζχζηεκα 

ππνβνιήο πξνζθνξψλ είλαη με ενιαίο ποζοζηό έκπηωζηρ ζε ακέπαιερ μονάδερ επί 

ηοιρ %, (καη΄ αποκοπή), επί ηιμοκαηαλόγος ανηαλλακηικών ηων επίζημων 

ανηιπποζώπων και με ποζοζηό έκπηωζηρ ζε ακέπαιερ μονάδερ επί ηοιρ εκαηό επί 

ηων επγαζιών επιζκεςήρ (κόζηορ επγαηοώπαρ),  με κπιηήπιο καηακύπωζηρ ηη 

σαμηλόηεπη ηιμή πποζθοπάρ. 

Σέινο νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπκπιεξψλνπλ νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο ηελ νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά ζε κνξθφηππν ν νπνίνο δηαηίζεηαη ζε έληππε κνξθή απφ ηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή. 

 

 

Άπθπο 2: Παπαλαβή ηεςσών  

 

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: Κοπδονούπηρ Γ. 

– Σζοςπαπάρ Γ., ηει: 26233-60841/60831. 

 Σα ζηνηρεία απηά ρνξεγνχληαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζχκθσλα με 

ηο άπθπο 121, παπαγπ. 1γ ηος Ν. 4412/2016, δειαδή δέκα (10) ημέπερ απφ ηελ 

εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ηεο ζχκβαζεο ζην ΚΖΜΓΖ ,  απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή πνπ δηεμάγεη ην δηαγσληζκφ, κέρξη θαη ηελ 28/03/2021 (θαη αλ απηή είλαη 

αξγία, ηελ πξνεγνχκελε εξγάζηκε: 26/03/2021).     

                   Γηα ηελ παξαιαβή ησλ ηεπρψλ, νη ελδηαθεξφκελνη αλαιακβάλνπλ ηελ αλαπαξαγσγή ηνπο 

κε δηθή ηνπο δαπάλε θαη επηκέιεηα, ζχκθσλα με ηο άπθπο 53, παπαγπ. 4 ηος Ν. 

4412/2016.   
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Άπθπο 3: Πποϋποθέζειρ έγκςπηρ και παπαδεκηήρ ζςμμεηοσήρ ζηο διαγωνιζμό – Σπόπορ 

ςποβολήρ θακέλος πποζθοπάρ 

 

3.1 Γικαιούμενοι ζςμμεηοσήρ  

: 1. ην δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ φια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο 

απηψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 25 παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016, ην νπνία αζθνχλ  επαγγεικαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο.  

2. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππφ ηνπο φξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη 4 ηνπ 

άξζξνπ 19 ηνπ Ν. 4412/2016. Γελ απαηηείηαη απφ ηηο ελ ιφγσ ελψζεηο λα πεξηβιεζνχλ 

ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ ε έλσζε 

αλαδεηρζεί αλάδνρνο ε λνκηθή ηεο κνξθή πξέπεη λα είλαη ηέηνηα πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε 

χπαξμε ελφο θαη κνλαδηθνχ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ γηα  ηελ έλσζε (πρ θνηλνπξαμία). 

3. Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο.  

 Απαγοπεύεηαι ε εθπξνζψπεζε δχν ή πεξηζζφηεξσλ  δηαγσληδνκέλσλ απφ ην ίδην θπζηθφ 

πξφζσπν. 

 

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

παπαγπ. 4 ηος άπθπος 96 ηος Ν. 4412/2016.   

3.2.1.  Μπνξεί λα ππνβιεζεί επί απνδείμεη, έγγξαθε πξνζθνξά κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ζην 

πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ, ην αξγφηεξν κέρξη θαη ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 

δειαδή ηελ 14/04/2021 θαη ψξα 10:00 κ.κ. ή λα ηελ θαηαζέζνπλ ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο 

επηηξνπήο ηελ 14/04/2021 θαη ψξα 10:00 π.κ. ζην Γεκαξρείν 

3.2.2  Πξνζθνξέο εκππόθεζμερ, άπθπο 96, παπαγπ. 5 ηος Ν. 4412/2016, για οποιοδήποηε 

λόγο είναι απαπάδεκηερ θαη επηζηξέθνληαη ρσξίο λα αλνηρηνχλ. Ζ 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. 

3.2.3  Αλ ν ελδηαθεξφκελνο διαθωνεί κε ην εθπξφζεζκν θαη δειψζεη πηηά ζηνλ Πξφεδξν ηεο Δ.Γ. 

φηη ζα θαηαζέζεη ζρεηηθή ένζηαζη, ν θάθεινο ηεο εθπξφζεζκεο πξνζθνξάο 

παξαιακβάλεηαη θαη αλνίγεηαη κε ηηο ππφινηπεο πξνζθνξέο. Ζ 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.   

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

ε πξνζθνξά είλαη απαπάδεκηη.   

 

Άπθπο 4 : Δγγύηζη ζςμμεηοσήρ ζηο Γιαγωνιζμό – Δγγςηηική Καλήρ Δκηέλεζηρ 

 

4.1           Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ απαιηείηαι ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζςμμεηοσήρ 

2 % (δύο ηοιρ εκαηό), επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο εθηφο ΦΠΑ (επί ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ κειέηεο ηεο ππεξεζίαο γηα ηελ(ηηο) Οκάδα(εο) πνπ ζα ζπκκεηέρεη)  

ζχκθσλα με ηο άπθπο 72, παπαγπ. 1
α
. Ζ ηζρχ ηεο εγγπεηηθήο νξίδεηαη ζηνπο επηά (07) 

μήνερ, ζχκθσλα με ηο άπθπο 72, παπαγπ. 1
α
  ηος Ν. 4412/2016. Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ 

πξνζθνξψλ νξίδεηαη ζηοςρ έξι (06) μήνερ), ζχκθσλα με ηο άπθπο 53, παπαγπ. 2.1ζη & 

άπθπο 97 παπαγπ. 4 ηος Ν. 4412/2016.  
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Άπθπο 5 : ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ 

 

5.1          Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηείηαη λα πξνζθνκίζνπλ νη δηαγσληδφκελνη ζε ζθξαγηζκέλν 

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

άπθπα 92 & 93 ηος ν. 4412/2016, αλαιπηηθφηεξα :  

 Πηζηνπνηεηηθφ ή βεβαίσζε εγγξαθήο ζηα νηθεία επηκειεηήξηα ή επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο 

θαη αλ πξφθεηηαη γηα είδνο πνπ εηζάγεηαη απφ ην εμσηεξηθφ, απνδεηθηηθά έγγξαθα ησλ 

αληηπξνζσπεπκέλσλ εξγνζηαζίσλ ηεο αιινδαπήο  

                 α) Σςποποιημένο Ένηςπο Τπεύθςνηρ Γήλωζηρ (ΣΔΤΓ) (άξζξν 79 παξ.4 Ν.4412/2016, 

ε ππ’ αξηζ.158/2016/25.10.2016 (ΦΔΚ 3698/16.11.2016 ηεχρνο Β') απφθαζε ηεο 

Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ)., 

                  β) Δγγύηζη ςμμεηοσήρ, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηο άπθπο 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 Δλεκεξφηεηα, 

                  ζη) Φνξνινγηθή Δλεκεξφηεηα. 

 

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

Πξνζθνξά», ζχκθσλα με ηο άπθπο 95 & άπθπο 125 ηος Ν. 4412/2016.  

 

Άπθπο 6 : Αποζθπάγιζη και αξιολόγηζη πποζθοπών και αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηιρ δημόζιερ 

ζςμβάζειρ έπγων 

 

6.1                   Ζ δηαδηθαζία θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ πεξηγξάθεηαη ζηο άπθπο 98 ηος Ν. 4412/20. Καηά                  

                        Σεο απφθαζεο έγθξηζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δηαδηθαζίαο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα με ηο  

                          άπθπο  127 ηος Ν. 4412/2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

Άπθπο 7 :  Ππόζκληζη για ςπογπαθή ζύμβαζηρ  

 

                Ζ Πξφζθιεζε δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε άπθπο 103 ηος Ν. 4412/2016. 

 

 

Άπθπο 8 : Πποθεζμία – Υπημαηοδόηηζη έπγος 

 

               Ζ πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζηοςρ ΓΩΓΔΚΑ (12) ΜΗΝΔ.  

               Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ πξνέξρεηαη απφ πηζηψζεηο ΓΗΜΟΣΙΚΑ ΔΟΓΑ. 

 

 
 

Άπθπο 9 : Σόπορ εκηέλεζηρ 
 

 

9.1 Ζ εξγαζία αθνξά ηελ ζςνηήπηζηρ– επιζκεςή οσημάηων ηνπ Γ. Αλδξαβίδαο –Κπιιήλεο .  

 

9.2 Πεπιγπαθή και οςζιώδη σαπακηηπιζηικά ηηρ επγαζίαρ  
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Με ηελ παξνχζα κειέηε ζα εθηειεζζνχλ εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ησλ νρεκάησλ. Αθνξά πάζεο 
θχζεο εξγαζίεο επηζθεπήο, θαζψο θαη αληηθαηάζηαζε θζαξκέλσλ ή θαηεζηξακκέλσλ ηκεκάησλ κε ηα 
απαξαίηεηα αληαιιαθηηθά. 
 
 
 
Άπθπο 10 : Γιάθοπερ Ρςθμίζειρ 

 

 

10.1  Ζ έγθξηζε εθηέιεζεο ηεο δεκνπξαηνχκελεο εξγαζίαο θαη ε δηάζεζε ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο, 

απνθαζίζηεθε κε ηελ απιθμ. 102/2021 Απφθαζε ηεο Ο.Δ. Γήκνπ Αλδξαβίδαο-Κπιιήλεο.. 

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

4412/2016, φπσο ηξνπνπνηείηαη θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην Ν.4782/2021 (ΦΔΚ36/Α΄/9-3-

2021).  

 

 Λεσαινά 19/03/2021  
ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ  ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ & ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

Ο πληάμαο 

 

 

 

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

 

 Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γηεπζχλνπζαο 
Τπεξεζίαο  

 
 
 

ΓΗΩΡΓΟ ΣΟΤΡΑΠΑ 
ΜΖΥ/ΓΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ κε βαζκφ Α΄ 

 

 

ΔΓΚΡΙΘΗΚΔ 

Με ηελ αξηζκφ 102/2021  απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο / Γ.. Φνξέα 

 

 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ  
 

 

ΛΔΝΣΕΑ ΗΩΑΝΝΖ 

 

ΑΔΑ: ΩΘ3ΛΩΨΓ-ΝΛΠ



ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΔΤΣΙΚΘ  ΕΛΛΑΔA 
ΔΘΜΟ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ - ΚΤΛΛΘΝΘ 
ΣΜΘΜΑ Περιβάλλοντοσ 

ΦΟΡΕΑ: 
ΔΘΜΟ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ - 
ΚΤΛΛΘΝΘ 

Ταχ. Διεφκυνςθ: Πολυτεχνείου 2 
Ταχ. Κϊδικασ:  27 053 Λεχαινά 
Τθλ.: 26233-60841, 43 
e-mail:  

ΕΡΓΑΙΑ: «ΤΝΣΘΡΘΘ & ΕΠΙΚΕΤΘ 
ΜΕΣΑΦΟΡΙΚΩΝ - ΜΕΩΝ» 

ΧΡΘΜ/ΣΘΘ.: ΔΘΜΟΣΙΚΑ ΕΟΔΑ 

ΠΡΟΫΠ/ΜΟ: 74.400,00 ΕΤΡΩ με Φ.Π.Α. 

                                                                                  Αρ. Μελ.:   Π01/2021 
        Αριθ. Πρωτ:  3339/ 19-3 - 2021 
 

ΠΕΡΙΛΘΨΘ ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
 

1. Ο Δήμοσ Ανδραβίδασ-Κυλλήνησ τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Ηλείασ 
προκθρφςςει υνοπτικό μειοδοτικό διαγωνιςμό,  με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ, 
με ποςοςτό ζκπτωςησ ςε ακζραιεσ μονάδεσ επί τοισ εκατό (κατ΄ αποκοπή), επί 
τιμοκαταλόγου ανταλλακτικών των επίςημων αντιπροςώπων και με ποςοςτό 
ζκπτωςησ ςε ακζραιεσ μονάδεσ επί τοισ εκατό επί των εργαςιών επιςκευήσ 
(κόςτοσ εργατοώρασ) για την εκτζλεςη τησ εργαςίασ: «ΤΝΣΘΡΘΘ & ΕΠΙΚΕΤΘ 
ΜΕΣΑΦΟΡΙΚΩΝ - ΜΕΩΝ» (Αρικ. Μελ. : Π01/2021 ). Το κριτιριο επιλογισ του 
αναδόχου είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 
αποκλειςτικά βάςει τιμισ 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλουν προςφορά είτε για μεμονωμζνθ 
ομάδα /κατθγορία , είτε ακόμα για περιςςότερεσ ομάδεσ, είτε ακόμθ για το 
ςφνολο. 

με τα κάτωκι ςτοιχεία :  

 

Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ δημοπράτηςησ τησ εργαςίασ 
ανζρχεται ςε 74.400,00 € και αναλφεται : 

 

Δαπάνη Εργαςιών 60.000,00  

ΦΠΑ (24%) 14.400,00 

  

Περιγραφή και ουςιώδη χαρακτηριςτικά τησ εργαςίασ 
 
Με τθν παροφςα μελζτθ κα εκτελεςκοφν εργαςίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ των 
οχθμάτων. Αφορά πάςθσ φφςθσ εργαςίεσ επιςκευισ, κακϊσ και αντικατάςταςθ 
φκαρμζνων ι κατεςτραμμζνων τμθμάτων με τα απαραίτθτα ανταλλακτικά 

2. Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί τθν  
3. 14/04/2021, θμζρα Τετάρτθ και ϊρα 10.00 πμ (ϊρα λιξθσ παράδοςθσ 

προςφορϊν), ςτα γραφεία του Δθμαρχείου, Πολυτεχνείου 2 – Σ.Κ. 27053 – 
ΛΕΧΑΙΝΑ. 

 
4. Στον διαγωνιςμό γίνονται δεκτοί :  

Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2021.03.19 13:36:44
EET
Reason:
Location: Athens
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το διαγωνιςμό μποροφν να λάβουν μζροσ αναγνωριςμζνα φυςικά και νομικά 
πρόςωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ςυνεταιριςμοί και ενώςεισ, κοινοπραξίεσ που 
υποβάλλουν κοινή προςφορά, με ιδία παρουςία ή με εξουςιοδοτημζνο 
εκπρόςωπο, που αςκοφν το επάγγελμα του δημοπρατοφμενου αντικειμζνου και 
αποδεδειγμζνα λειτουργοφν νόμιμα, διαθζτουν τον απαιτοφμενο εξοπλιςμό 
αλλά και την τεχνογνωςία για την εκτζλεςη τησ υπηρεςίασ. 

 
5. Χρθματοδότθςθ  από πιςτϊςεισ:  Δημοτικά Ζςοδα. 
 
6. Η ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ ορίηεται ςτουσ ΔΩΔΕΚΑ (12) 

ΜΘΝΕ. 
                  Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό απαιτείται κατάκεςθ εγγυθτικισ επιςτολισ 

ςυμμετοχισ 2 % (δφο τοισ εκατό), επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ 
εκτόσ ΦΠΑ (επί του προχπολογιςμοφ μελζτθσ τθσ υπθρεςίασ  για τθν(τισ) 
Ομάδα(εσ) που κα ςυμμετζχει), ςφμφωνα με το άρθρο 72, παραγρ. 1α. Η ιςχφ 
τθσ εγγυθτικισ ορίηεται ςτουσ επτά (07) μήνεσ, ςφμφωνα με το άρθρο 72, 
παραγρ. 1α . Ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν ορίηεται ςτουσ ζξι (06) μήνεσ), 
ςφμφωνα με το άρθρο 53, παραγρ. 2.1ςτ & άρθρο 97 παραγρ. 4.  

 
     Εάν ο διαγωνιςμόσ δεν διεξαχκεί τθν παραπάνω αναφερόμενθ θμερομθνία, 

για λόγουσ ανωτζρασ βίασ, τότε ο διαγωνιςμόσ μετατίκεται ςε οποιαδιποτε 
άλλθ θμζρα, με απόφαςθ τθσ Ο.Ε., θ οποία κοινοποιείται εγγράφωσ πζντε (05) 
τουλάχιςτον εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν νζα θμερομθνία ςε όςουσ 
οικονομικοφσ φορείσ αιτικθκαν τα τεφχθ του διαγωνιςμοφ.           

  Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλάβουν τα ςυμβατικά τεφχθ του 
διαγωνιςμοφ (Διακιρυξθ, Συγγραφι Υποχρεϊςεων κ.λπ.), κακϊσ και το 
Ζντυπο τθσ Οικονομικισ Προςφοράσ, από τα γραφεία τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν 
Υπθρεςιϊν  του Διμου Ανδραβίδασ-Κυλλινθσ, Πολυτεχνείου 2, Λεχαινά. Τα 
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 
ΚΗΜΔΗΣ,  από τθν ανακζτουςα αρχι που διεξάγει το διαγωνιςμό, μζχρι και 
τθν 28/03/2021 (και αν αυτι είναι αργία, τθν προθγοφμενθ εργάςιμθ 
:26/03/2021).   

Πλθροφορίεσ ςτο τθλζφωνο 26233-60831-60841, αρμόδιοσ υπάλλθλοσ για επικοινωνία  

κ. Γεϊργιοσ Κορδονοφρθσ.  

     7. Το αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ κα εγκρικεί από την Οικονομική Επιτροπή του    

Διμου Ανδραβίδασ - Κυλλινθσ. 

Λεχαινά  19  / 03   / 2021 

Ο ΔΘΜΑΡΧΟ  

 

ΙΩΑΝΝΘ ΛΕΝΣΗΑ 
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