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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛ. & ΕΠΙΒΛ. ΕΡΓΩΝ 

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - 
ΚΥΛΛΗΝΗΣ 

ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤ/ΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡ/ΣΜΟΥ ΔΗΜ. ΕΝΟΤ. 
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΑΣΤΡΟΥ 
ΚΥΛΛΗΝΗΣ» 

ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ.: ΚΑΠ-Επενδ. Δαπάνες Δήμων 2019 

Ταχ. Διεύθυνση: Πολυτεχνείου 2 
Ταχ. Κώδικας:  27 053 Λεχαινά 
Τηλ.: 26233-60831, 41 
Fax: 26233-60830 
e-mail:  

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 41.900,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. 

                                                                                  Αρ. Μελ.:   06/2019 
         Αριθ. Πρωτ:  5927/07-05-2019 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

1. Ο Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας 
προκηρύσσει Συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 125 
του Ν. 4412/2016 (ενιαίο ποσοστό έκπτωσης), για την ανάθεση του έργου 
«ΣΥΝΤ/ΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡ/ΣΜΟΥ ΔΗΜ. ΕΝΟΤ. ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – 
ΚΑΣΤΡΟΥ ΚΥΛΛΗΝΗΣ», Αριθ. Μελ. : 06/2019, με τα κάτωθι στοιχεία :  

 
Ο συνολικός προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 
41.900,00 € και αναλύεται :  

Δαπάνη Εργασιών 24.900,75 

ΓΕ & ΟΕ (18%) 4.482,14 

Απρόβλεπτα, 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου ΓΕ & 
ΟΕ, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156, 
παραγρ. 3α του Ν. 4412/2016 

4.407,43 

Στρογγυλοποίηση 0,00 

ΦΠΑ (24%) 8.109,68 

  

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 
 
Με την παρούσα μελέτη θα εκτελεσθούν εργασίες «συντήρησης» του δημοτικού δικτύου 
ηλεκτροφωτισμού (εργασίες συντήρησης-αντικατάστασης λαμπτήρων του δικτύου 
ηλεκτροφωτισμού, ηλεκτρολογικών πινάκων, φωτιστικών οδικού φωτισμού (λαμπτήρων, 
καλωδιώσεων, γειώσεων κ.λ.), καθώς επίσης και εργασίες συντήρησης - τοποθέτησης - 
εκτοποθέτησης του διακόσμου για  εορταστικό φωτισμό).  
 

2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 23/05/2019, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10.00 πμ 
(ώρα λήξης παράδοσης προσφορών), στα γραφεία του Δημαρχείου, 
Πολυτεχνείου 2 – Τ.Κ. 27053 – ΛΕΧΑΙΝΑ. 

 
3. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές :  
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-    Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται 
στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. , εφόσον ανήκουν στην κατηγορία Α1 & άνω για έργα Η/Μ. 
-     Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες  στα Νομαρχιακά Μητρώα Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, 
εφόσον πληρούν τα όρια και ανήκουν στην κατηγορία Η/Μ. 
 

4. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΚΑΠ-Επενδ. Δαπάνες 2019. 
 
5. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται στους ΩΚΤΩ (08) ΜΗΝΕΣ. 

                Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ΔΕΝ απαιτείται κατάθεση εγγυητικής 
επιστολής συμμετοχής 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. 3.  

 
                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 20/05/2019 
(και αν αυτή είναι αργία, την προηγούμενη εργάσιμη).  .  

 
 

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

αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Σταμούλιας Παναγιώτης. 

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

Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης. 

 

Λεχαινά 07/05/2019 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 
Μοράντ Ναμπίλ- Ιωσήφ 

http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-47-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-%CE%B1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-43-%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bd-44122016-2/
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