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  ΕΡΓΟ:
  

«Επγαζίερ πποζωπινών μέηπων αζθαλείαρ 
ηο επικίνδςνο κηίπιο κλεποδοηήμαηορ 
Κωζηάκε (Σδαβέλα23) ζηα Εξάπσεια» 

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ  
ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 
     Ο Γήκαξρνο Ι.Π.  Μεζνινγγίνπ  πξνθεξχζζεη αλνηθηφ δεκφζην κεηνδνηηθφ (ζςνοπηικό) 
δηαγσληζκφ, κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ: 
«Επγαζίερ πποζωπινών μέηπων αζθαλείαρ ζηο επικίνδςνο κηίπιο κλεποδοηήμαηορ 
Κωζηάκε (Σδαβέλα 23) ζηα Εξάπσεια» κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 95 παξ. 
2α  ηνπ Ν. 4412/2016, θαη ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ  κε Φ.Π.Α.  20.000,00  €.  
     Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί  ηελ  01/11/2018  εκέξα  Πέμπηε    θαη ψξα 10.00 π.μ.  (ιήμε 
επίδνζεο πξνζθνξψλ), ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα, ζηελ έδξα ηνπ θνξέα (ηαπξνπνχινπ 31) 
ελψπηνλ  ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο θαη ησλ λφκηκσλ εθπξνζψπσλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. 
Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ πηζηψζεηο  ΑΣΑ & ΙΓΙΑ ΔΟΓΑ     πνζνχ  20.000,00 € 
ηε δεκνπξαζία γίλνληαη δεθηνί γηα ππνβνιή πξνζθνξάο: 
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ πνπ 
δξαζηεξηνπνηνχληαη γηα Έπγα Οικοδομικά  θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 
α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 
β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 
γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, 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 πκθσλίαο, 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. 
Γηα ηνλ δηαγσληζκφ θαη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ησλ Ν. 4412/2016. 
Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ  νξίδεηαη ζην πνζφ ησλ 322,58 €.   
Οη απαηηνχκελεο εγγπήζεηο ζα πξέπεη λα παξέρνληαη κφλν απφ ειιεληθέο ηξάπεδεο ή ην 
ΣΜΔΓΔ. 
Η ζπλνιηθή πξνζεζκία πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ, είλαη Γχν (2) κήλεο απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο 
ζχκβαζεο. 
Σφπνο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ είλαη ε Αζήλα (Πεξηνρή Δμαξρείσλ) . 
Σα ηεχρε δεκνπξάηεζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Δληχπνπ Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο), 
δηαηίζεληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (www.messolonghi.gov.gr).  
Πιεξνθνξίεο ζηα γξαθεία ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο  Γήκνπ Ι.Π. Μεζνινγγίνπ   (ηει. 26313-
63324,  fax 2631025041 αξκφδηα Ισάλλα Βαιή )  ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. 
Κάζε ελδηαθεξφκελνο επηηξέπεηαη λα ππνβάιεη κία κφλν πξνζθνξά ε νπνία ζα αθνξά ην 
ζχλνιν ηνπ δεκνπξαηνχκελνπ πνζνχ. 
 

ΜΔΟΛΟΓΓΙ  17 /10 /2018        

Ο  ΑΝΣΙΓΗΜΑΡΥΟ  

 

 

 ΚΑΡΑΠΑΠΑ ΓΔΩΡΓΙΟ  

http://www.messolonghi.gov.gr/

