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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ 
ΤΜΗΜΑ Περιβάλλοντος 

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - 
ΚΥΛΛΗΝΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ - ΜΕΣΩΝ» 

ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ.: ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 

Ταχ. Διεύθυνση: Πολυτεχνείου 2 
Ταχ. Κώδικας:  27 053 Λεχαινά 
Τηλ.: 26233-60841, 43 
Fax: 26233-60830 
e-mail:  

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
: 74.400,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. 

                                                                                  Αρ. Μελ.:   Π06/2020 
      Αριθ. Πρωτ;  3745/24-4-2020 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

1.Ο Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης Νομού Ηλείας  προκηρύσσει Συνοπτικό 
μειοδοτικό διαγωνισμό,  με σφραγισμένες προσφορές, με ποσοστό 
έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (κατ΄αποκοπή), επί 
τιμοκαταλόγου ανταλλακτικών των επίσημων αντιπροσώπων και με 
ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό επί των εργασιών 
επισκευής (κόστος εργατοώρας) για την εκτέλεση της εργασίας: 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ - ΜΕΣΩΝ» (Αριθ. Μελ. : Π06/2020 ), 
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά είτε για μεμονωμένη 
ομάδα /κατηγορία , είτε ακόμα για περισσότερες ομάδες, είτε ακόμη για το σύνολο. 

με τα κάτωθι στοιχεία :  

Ο συνολικός προϋπολογισμός δημοπράτησης της εργασίας 
ανέρχεται σε 74.400,00 € και αναλύεται :  

Δαπάνη Εργασιών 60.000,00  
ΦΠΑ (24%) 14.400,00 
  

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά της εργασίας 
 
Με την παρούσα μελέτη θα εκτελεσθούν εργασίες επισκευής και συντήρησης των 
οχημάτων. Αφορά πάσης φύσης εργασίες επισκευής, καθώς και αντικατάσταση 
φθαρμένων ή κατεστραμμένων τμημάτων με τα απαραίτητα ανταλλακτικά 

2.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 08/05/2020, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10.00 πμ 
(ώρα λήξης παράδοσης προσφορών), στα γραφεία του Δημαρχείου, Πολυτεχνείου 2 – 
Τ.Κ. 27053 – ΛΕΧΑΙΝΑ. 

 
3.Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :  

 
Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και 
νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί και ενώσεις, 
κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, με ιδία παρουσία ή με 
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, που ασκούν το επάγγελμα του 
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δημοπρατούμενου αντικειμένου και αποδεδειγμένα λειτουργούν νόμιμα, 
διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό αλλά και την τεχνογνωσία για την 
εκτέλεση της υπηρεσίας. 

 
4.Χρηματοδότηση  από πιστώσεις:  Δημοτικά Έσοδα. 
 
5.Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της εργασίας ορίζεται στους ΔΩΔΕΚΑ (12)  

ΜΗΝΕΣ. 
                Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής 

συμμετοχής 2 % (δύο τοις εκατό), επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης 
εκτός ΦΠΑ (επί του προϋπολογισμού μελέτης της υπηρεσίας για την(τις) 
Ομάδα(ες) που θα συμμετέχει), σύμφωνα με το άρθρο 72, παραγρ. 1α. Η ισχύ 
της εγγυητικής ορίζεται στους επτά (07) μήνες, σύμφωνα με το άρθρο 72, 
παραγρ. 1α . Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται στους έξι (06) 
μήνες), σύμφωνα με το άρθρο 53, παραγρ. 2.1στ & άρθρο 97 παραγρ. 4. Η 
Εγγυητική Καλής Εκτέλεσης  σύμφωνα με το άρθρο 5  της συγγραφής 
υποχρεώσεων  της αριθ. Π06/2020 μελέτης της εν λόγω υπηρεσίας   

 
     Εάν ο διαγωνισμός δεν διεξαχθεί την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία, για 

λόγους ανωτέρας βίας, τότε ο διαγωνισμός μετατίθεται σε οποιαδήποτε άλλη 
ημέρα, με απόφαση της Ο.Ε., η οποία κοινοποιείται εγγράφως πέντε (05) 
τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την νέα ημερομηνία σε όσους οικονομικούς 
φορείς αιτήθηκαν τα τεύχη του διαγωνισμού.           

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του 
διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.), καθώς και το Έντυπο της 
Οικονομικής Προσφοράς, από τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του 
Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης, Πολυτεχνείου 2, Λεχαινά. Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται 
στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σύμφωνα με το άρθρο 121, παραγρ. 1γ 
του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.6 του άρθρου 47 του 
Ν.4472/2017 και από την παρ. 19 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019 δηλαδή δέκα  (10) 
ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο 
ΚΗΜΔΗΣ,  από την αναθέτουσα αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό, μέχρι και την 
04/05/2020  (και αν αυτή είναι αργία, την προηγούμενη  εργάσιμη).  .  

 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26233-60841-60843, FAX επικοινωνίας 26233-60830, 

αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία  κ. Γεώργιος Κορδονούρης  

     7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του    

Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης. 

 

Λεχαινά   24/04/2020 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

ΛΕΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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