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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
Διακηρύττει ότι
Εκτίθεται σε συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), η εκτέλεση
του έργου "ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΚΟΥΤΑΛΑ" προϋπολογισμού μελέτης 14.927,00€
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Τόπος εκτέλεσης του έργου: Δ.Ε. ΤΕΝΕΑΣ. ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ.
Για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του θα εφαρμοσθούν οι
διατάξεις των: ν. 4412/2016, παρ. 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του
άρθρου 176 ν. 3669/2008, ν. 4314/2014 και του ν. 3614/2007 και του ν. 3614/2007, ν. 4278/2014 και
ειδικότερα το άρθρο 59, ν. 4270/2014, όπως ισχύει, ν. 4250/2014 και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, ν.
4129/2013, ν. 4129/2013 (εφόσον απαιτείται), άρθρ. 26 του ν.4024/2011, ν. 4013/2011, ν. 3861/2010, ν.
3548/2007, ν. 3469/2006, ν. 2690/1999, π.δ 28/2015, με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης,
π.δ 80/2016, ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., το π.δ. 82/1996, η κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθμ. 20977/2007, καθώς και η απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών υπ’ αριθμ. 1108437/2565/ΔΟΣ/2005, ν. 2859/2000 και όλες οι λοιπές ισχύουσες σχετικές
διατάξεις.
Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του
αντικειμένου της σύμβασης. Περιγραφή με όρους CPVS [44112000-8]-Διάφορες οικοδομικές κατασκευές.
Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες
γλώσσες, συνολικά ή μερικά.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Κορινθίων (Κολιάτσου 32, 2ος όροφος, αίθουσα
συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) την 21η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 (ώρα
λήξης επίδοσης των προσφορών).
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που είναι εγγεγραμμένα και
δραστηριοποιούνται στο Μ.Ε.ΕΠ στην Α1 τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, ή στα Μητρώα
Περιφερειακών Ενοτήτων για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, όταν οι προσφέροντες είναι εγκατεστημένοι στην
Ελλάδα, ενώ για τους λοιπούς ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. 23.4 της σχετικής διακήρυξης του
διαγωνισμού.
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς,
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.
Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Η
χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από ΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ και θα βαρύνει τον Κ.Α.30/7326.0001 του
προϋπολογισμού του έτους 2017.
Το πλήρες κείμενο της Αναλυτικής Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ.
Για παραλαβή των τευχών της μελέτης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας Δήμου Κορινθίων (Δημοκρατίας 1, πρώην σταθμός ΟΣΕ, Κόρινθος, κ. Μ.
Καραγιώργου, τηλ. 27413 62819). Αρμόδιος για πληροφορίες: κ. Ν.Κουίνης, τηλ.: 27413 62031, Ηλ.
Ταχυδρομείο: n.koyinis@korinthos.gr.

Ο Δήμαρχος Κορινθίων
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

