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  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Αρ. Πρωτ.: 27889   

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ       Λευκάδα: 30-08-2021 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Πληροφορίες : Ασπασία Σούνδια,  

Δ/νση : Κτίριο Διοικητηρίου 

 Τζεβελέκη & Κατωπόδη, 31100 Λευκάδα 

Τηλ. : 26453 60529, 26453 60528 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

1. Ο Δήμος Λευκάδας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 4412/16 

όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 

ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμό 5.201.612,90 € χωρίς ΦΠΑ. Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία 

Οικοδομικά & ΗΜ με προϋπολογισμό εργασιών  2.279.785,16€ & 2.858.045,77€ αντίστοιχα και με 

συνολικό προϋπολογισμό 5.201.612,90€ (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε και Ο.Ε, απρόβλεπτα, Απολογιστικές 

εργασίες  ΑΕΕΚ, και αναθεώρηση).CPV: 45212322-9 (ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΘΕΑΤΡΑ). Η συνολική 

προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι είκοσι τέσσερις μήνες (24) από την ημέρα υπογραφής της 

σύμβασης. ΔΕΝ προβλέπονται και τμηματικές προθεσμίες. 

 

2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και του εθνικού συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων συμβάσεων. Οι προσφορές υποβάλλονται από του οικονομικούς φορείς 

ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.Η ημερομηνία λήξης 

της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 12-10-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00. Ως 

ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 15-10-2021 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 

11:00. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 26453-60528 ή 60529, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία Ασπασία 

Σούνδια – κ. Μαρία Τριτσαρώλη. 

 

3. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε  

3ης Τάξης και άνω για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και 3ης Τάξης και άνω για έργα Η/Μ. 

 

CPV: 45212322-9 

και που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 

Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

 

4. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων 

συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1(ε) και 3(β)του άρθρου 76 
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του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν σε συγκεκριμένη νομική μορφή 

για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει 

να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση 

(πχ κοινοπραξία). 

 

5. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου με Κ.Α.Ε. 69-7321.001 και πίστωση 

6.450.000,00 € για το έτος 2021. 

 

6. Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας. 

 

7. Τα έγγραφα της σύμβασης θα διατίθενται στον ειδικό,  δημόσια προσβάσιμο χώρο "ηλεκτρονικοί 

διαγωνισμοί" της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λευκάδας 

www.lefkada.gov.gr. 

 

8. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, η Αναθέτουσα Αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που 

συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις 

προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο μέχρι 08-10-2021. Η διακήρυξη του 

έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις δ/ξεις του Ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι 

σήμερα. 

 

9. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση σύμφωνα με το αρθρο 72 του ν. 4412/2016 

εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους εκατόν τέσσερις χιλιάδες τριάντα τρία ευρώ (104.033,00€).Η 

εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των 

οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση με ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) 

ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, ήτοι τουλάχιστον μέχρι την 12/05/2022 

 

10. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 

 

11. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ: (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ιόνια Νησιά 2014-2020" ) με Κωδικό 

ΟΠΣ 5050690. 

 

12. Στο παρόν συγχρηματοδοτούμενο έργο προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, η οποία 

δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του ολικού ποσού της σύμβασης (χωρίς 

αναθεωρήσεις και ΦΠΑ). 

 

13. Κατά τα λοιπά ως ορίζει ο Ν. 4412/16 και η αναλυτική Διακήρυξη του έργου που εγκρίθηκε από την 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας με την υπ’ αρ 525 / 2021 απόφασή της. 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣΛΕΥΚΑΔΑΣ 

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ΚΑΛΟΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 

1) Τοπικός Επαρχιακός Τύπος 

Α) «Λευκαδίτικος Λόγος» (Εβδομαδιαία Νομαρχιακή) 

Β) «Τα Νέα της Λευκάδας» (Εβδομαδιαία Νομαρχιακή) 

2) Δημοσίευση στην ιστοσελίδα: www.lefkada.gov.gr του Δήμου Λευκάδας 
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