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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΕΡΓΟ:

«ΕΠΙΚΕΤΗ - ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΡΟΜΟΤ
ΑΠΟ ΘΕΗ ΑΛΑΜΑΝΑΣΟ ΠΡΟ
ΟΙΚΙΜΟ ΠΟΡΟΤ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΛΕΤΚΑΔΑ
ΔΗΜΟ ΛΕΤΚΑΔΑ
ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ
Προχπ
Πηγή
Χρήςη

ΑΡ. ΠΡΩΣ. 20773

Ευρώ: 50.000,00 €
ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ

( με Φ.Π.Α. 24 %)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

Ο Δήκνο Λεπθάδαο πξνθεξχζζεη δεκφζην δηαγσληζκφ ζπλνπηηθήο δηαδηθαζίαο ζχκθσλα κε ηηο
δ/μεηο ησλ άξζξσλ 66 θαη 117 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηνπ άξζξνπ 125 ηνπ Ν. 4412/2016 φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/9-03-2021) γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ εθηέιεζεο
ηνπ έξγνπ «ΕΠΙΚΕΤΗ - ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΡΟΜΟΤ ΑΠΟ ΘΕΗ ΑΛΑΜΑΝΑΣΟ ΠΡΟ
ΟΙΚΙΜΟ ΠΟΡΟΤ» προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24%).
όπωσ αναλυτικά αναφζρονται παρακάτω:
Εκτιμώμενη αξία τησ ςφμβαςησ
Προχπολογιςμόσ Δημοπράτηςησ του ζργου

Ο πξνυπνινγηζκφο δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε 50.000,00 Εςπώ θαη αλαιχεηαη ζε:
Δαπάλε Εξγαζηψλ 29.714,45€
Γεληθά έμνδα θαη Όθεινο εξγνιάβνπ (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 5.348,60€
Απξφβιεπηα1 (πνζνζηνχ 15% επί ηεο δαπάλεο εξγαζηψλ θαη ηνπ θνλδπιίνπ Γ.Ε.+Ο.Ε.) 5.259,46€
πνπ αλαιψλνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 156 παξ. 3.(α) ηνπ λ. 4412/2016.
.............................................................2
Σην αλσηέξσ πνζφ πξνβιέπεηαη αλαζεψξεζε ζηηο ηηκέο πνζνχ 0,07 ζχκθσλα κε ην άξζξν 153 ηνπ
λ. 4412/2016.
CPV:45233120-6
Στο ανωτζρω ποςό Το ζργο χρθματοδοτείται από πιςτώςεισ του προγράμματοσ ΠΔΕ ΑΕΠ 571 και ζχει
προβλεφκεί πίςτωςθ ςτο προχπολογιςμό του Διμου ποςοφ 50.000,00 € ( Κ.Α. 64-7341.035 ).
Προκαταβολι δεν κα χορθγθκεί.
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλάβουν τα ςυμβατικά τεφχθ του διαγωνιςμοφ (Διακιρυξθ, Τιμολόγιο
μελζτθσ, Συγγραφι Υποχρεώςεων κ.λ.π) από τθν ζδρα τθσ υπθρεςίασ ΑΝΤΩΝΗ ΤΖΕΒΕΛΕΚΗ&
ΥΠΟΣΜΗΝΑΓΟΥ ΑΘ. ΚΑΤΩΠΟΔΗ, μζχρι τισ 07-06-2021 Η διακιρυξθ του ζργου ζχει ςυνταχκεί ςφμφωνα με
τισ δ/εισ του Ν 4412/2016
Πλθροφορίεσ ςτα τθλζφωνα 26453-60529 ι 60528, αρμόδιοι υπάλλθλοι για επικοινωνία κ. Αςπαςία
Σοφνδια – κ. Μαρία Τριτςαρώλθ
Ο διαγωνιςμόσ θα διεξαχθεί ςτισ 08-06-2021 ημζρα Σρίτη και ώρα 10:00 π.μ., με το ςφςτημα υποβολήσ
του ενιαίο ποςοςτό ζκπτωςησ, του άρθρου 125 του Ν 4412/2016.
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Το ποςό των απρόβλεπτων δαπανών επαναχπολογίηεται κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ανάλογα με τθν
προςφερκείςα ζκπτωςθ, ώςτε να διατθρείται θ εν λόγω ποςοςτιαία αναλογία του 15% επί τθσ δαπάνθσ εργαςιών
με ΓΕ&ΟΕ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του άρκρου 156 ν. 4412/2016.
Πρβλ. άρκρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016.
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Αν για οποιοδιποτε λόγο δεν διενεργθκεί θ δθμοπραςία ι αν κατά τθν θμερομθνία αυτι δεν υποβλθκεί
καμία προςφορά, θ δθμοπραςία κα διενεργθκεί ςε νζα θμερομθνία που κα ορίςει με απόφαςι τθσ θ
Οικονομικι Επιτροπι. Η απόφαςθ κα κοινοποιθκεί ςε όςουσ ζχουν λάβει τεφχθ διαγωνιςμοφ μζςω ΦΑΞ,
πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθ διενζργεια του νζου διαγωνιςμοφ.
Εφόςον και ςτθ νζα θμερομθνία δεν καταςτεί δυνατι θ διεξαγωγι του διαγωνιςμοφ ι δεν υποβλθκοφν
προςφορζσ, κα οριςκεί και νζα θμερομθνία διεξαγωγισ, εφαρμοηομζνων κατά τα λοιπά των διατάξεων
του προθγοφμενου εδαφίου.
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν :
Οικονομικοί φορείσ

Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη
ζηνλ ηνκέα εθηέιεζεο δεκνζίσλ έξγσλ(για οικονομικούρ υοπείρ εγγεγπαμμένοςρ στο Μ.Ε.ΕΠ.
πος τηπείται στην Γ.Γ.Δ.Ε. ευόσον ανήκοςν στην τάξη Α1 καί άνω για έπγα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
3
θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε:
α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,
β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Επξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Χψξνπ (Ε.Ο.Χ.),
γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε ΣΔΣ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε
δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ
ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ Σπκθσλίαο, θαζψο θαη
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ
ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο.4,
Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππφ ηνπο φξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 19
θαη ησλ παξ. 1 (ε) θαη 3 (β)ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ λ. 4412/2016.
Δελ απαηηείηαη απφ ηηο ελ ιφγσ ελψζεηο λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ
ππνβνιή πξνζθνξάο. Σε 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).
Η Δθμοπραςία κα διεξαχκεί ςφμφωνα με τισ δ/ξεισ του Ν 4412/2016(ΦΕΚ Α 147/08-08-2016) «Δθμόςιεσ
Συμβάςεισ Ζργων , Προμθκειών και Υπθρεςιών» και τθν Διακιρυξθ του ζργου.
Η προκεςμία περαίωςθσ του ζργου είναι ενενιντα (90) θμερολογιακζσ θμζρεσ
Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό απαιτείται θ κατάκεςθ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ποςοφ
807,00 € ςφμφωνα με τισ δ/ξεισ του άρκρου 72 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 .
Το αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ κα εγκρικεί από τθν Οικονομικι Επιτροπι του Διμου Λευκάδασ..
Λευκάδα 26-05-2021
Ο ΔΗΜΑΡΧΟ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ Δ. ΚΑΛΟ
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Κατ’ αντιςτοιχία με τα ουςιώδθ χαρακτθριςτικά του ζργου ςφμφωνα με το άρκρο 11 τθσ παροφςασ (αναφζρεται
θ κατθγορία ι οι κατθγορίεσ ςτισ οποίεσ εμπίπτει το ζργο ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 3669/2008 και τουσ
ειδικότερουσ όρουσ του άρκρου 76 ν. 4412/2016).
Πρβλ περ. ε παρ. 1 άρκρου 91 ν. 4412/2016.
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