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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΛΕΤΚΑΔΑ 
ΔΗΜΟ ΛΕΤΚΑΔΑ 
ΣΕΧΝΙΚΗ  ΤΠΗΡΕΙΑ 

 

 

 

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 
 ΕΡΓΟ:«ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΕΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΩΝ ΧΩΡΩΝ 
Δ.Ε. ΛΕΤΚΑΔΑ & ΦΑΚΙΩΣΩΝ» 

  

  Προχπ  Ευρώ: 74.000,00 €       ( με  Φ.Π.Α. 24 %) 
  Πηγή  ΑΣΑ ΠΟΕ 

ΑΡ. ΠΡΩΣ. 16057  Χρήςη  2021 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 

 

Ο Διμοσ Λευκάδασ  προκθρφςςει δθμόςιο  διαγωνιςμό ςυνοπτικισ  διαδικαςίασ ςφμφωνα με τισ δ/ξεισ 

των   άρκρων  66 και 117 του Ν. 4412/2016 και του άρκρου 125 του Ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε με 

τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/9-03-2021) για τθν ανάδειξθ αναδόχου εκτζλεςθσ  του ζργου  «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΕΙ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΛΕΤΚΑΔΑ & ΦΑΚΙΩΣΩΝ», με προχπολογιςμό 74.000,00 ΕΥΩ  όπωσ 

αναλυτικά αναφζρονται παρακάτω: 

Εκτιμώμενη αξία τησ ςφμβαςησ 

Προχπολογιςμόσ Δημοπράτηςησ του ζργου 

Ο προχπολογιςμόσ δθμοπράτθςθσ του ζργου ανζρχεται ςε 74.000,00 Ευρώ και αναλφεται ςε: 
Δαπάνθ Εργαςιϊν 43.976,10€ 
Γενικά ζξοδα και Πφελοσ εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 7.915,70€ 
Απρόβλεπτα1 (ποςοςτοφ 15% επί τθσ δαπάνθσ εργαςιϊν και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 7.783,77€ που 
αναλϊνονται ςφμφωνα με τουσ όρουσ του άρκρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.  
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Στο ανωτζρω ποςό προβλζπεται ανακεϊρθςθ ςτισ τιμζσ ποςοφ 1,85 ςφμφωνα με το άρκρο 153 του ν. 
4412/2016. 
 
CPV45233120-6 
Στο ανωτζρω ποςό προβλζπεται ανακεϊρθςθ ςτισ τιμζσ ποςοφ 1,05 ςφμφωνα με το άρκρο 153 του ν. 
4412/2016. 
Στο ανωτζρω ποςό Το ζργο χρθματοδοτείται από πιςτϊςεισ του προγράμματοσ  ΣΑΤΑ ΡΟΕ   και ζχει 
προβλεφκεί πίςτωςθ ςτο προχπολογιςμό του Διμου ποςοφ  74.000,00 € ( Κ.Α. 30-7326.134  ). 
Ρροκαταβολι δεν κα χορθγθκεί. 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλάβουν  τα ςυμβατικά τεφχθ του διαγωνιςμοφ (Διακιρυξθ, Τιμολόγιο 
μελζτθσ, Συγγραφι Υποχρεϊςεων κ.λ.π) από τθν ζδρα τθσ υπθρεςίασ ΑΝΤΩΝΗ ΤΖΕΒΕΛΕΚΗ& 
ΥΠΟΣΜΗΝΑΓΟΥ ΑΘ. ΚΑΤΩΠΟΔΗ, μζχρι τισ  10-05-2021 Η διακιρυξθ του ζργου ζχει ςυνταχκεί ςφμφωνα με 
τισ δ/εισ του Ν 4412/2016 

Ρλθροφορίεσ ςτα τθλζφωνα 26453-60529 ι 60528, αρμόδιοι υπάλλθλοι για επικοινωνία κ. Αςπαςία 
Σοφνδια – κ. Μαρία Τριτςαρϊλθ 

                                                 
1 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.  

2 Πρβλ. άρκρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
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Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςτισ  11-05-2021  θμζρα Τρίτθ και ϊρα 10:00 π.μ., με το ςφςτθμα υποβολισ 
του ενιαίο  ποςοςτό ζκπτωςθσ, του άρκρου 125 του  Ν 4412/2016. 

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 
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν που δραςτθριοποιοφνται ςτον 
τομζα εκτζλεςθσ δθμοςίων ζργων(για οικονομικοφσ φορείσ εγγεγραμμζνουσ  ςτο Μ.Ε.ΕΠ. που τηρείται 
ςτην Γ.Γ.Δ.Ε. εφόςον ανήκουν ςτην τάξη  Α1 καί άνω για ζργα ΟΔΟΠΟΙΙΑ  3και που είναι εγκατεςτθμζνα 
ςε: 
α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 
β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και 
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.  
Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ.4, 
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων ςυμμετζχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του άρκρου 19 και των 
παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρκρου 76  του ν. 4412/2016.  
Δεν απαιτείται από τισ εν λόγω ενϊςεισ να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι 
προςφοράσ. Σε περίπτωςθ που θ ζνωςθ αναδειχκεί ανάδοχοσ θ νομικι τθσ μορφι πρζπει να είναι τζτοια 
που να εξαςφαλίηεται θ φπαρξθ ενόσ και μοναδικοφ φορολογικοφ μθτρϊου για τθν ζνωςθ (πχ 
κοινοπραξία). 
Η Δθμοπραςία κα διεξαχκεί ςφμφωνα με τισ δ/ξεισ του Ν 4412/2016(ΦΕΚ Α 147/08-08-2016) «Δθμόςιεσ 

Συμβάςεισ Ζργων , Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν» και τθν Διακιρυξθ του ζργου. 

Η προκεςμία περαίωςθσ του ζργου είναι εκατόν είκοςι    (120) θμερολογιακζσ θμζρεσ  

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό  απαιτείται θ κατάκεςθ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ποςοφ   
1194,00 €  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  08-04-2021  

                        Ο ΔΗΜΑΡΧΟ 

 

 

                   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ Δ. ΚΑΛΟ 

 

                                                 
3  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). 

4  Πρβλ περ. ε παρ. 1 άρκρου 91 ν. 4412/2016. 
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