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ΝΟΜΟ ΚΟΡΗΝΘΗΑ      Α.Π. :6152 

ΓΖΜΟ ΒΔΛΟΤ-ΒΟΥΑ 

 

 

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 
 

   Ο Γήκνο Βέινπ - Βφραο Ν. Κνξηλζίαο (EL652) πξνθεξχζζεη ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ γηα ηελ 

αλάζεζε ηνπ έξγνπ: «Έπγα επούλωσηρ λάκκων έτοςρ 2020», (cpv: 45233141-9) ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ 39.999,80 επξψ (ήηνη εξγαζίεο: 32.257,90 €, Φ.Π.Α.24%: 7.741,90 €, ζχλνιν 39.999,80 €), 

ην νπνίν  ρξεκαηνδνηείηαη απφ  Δπηρνξήγεζε ΣΑΤΑ 2020. Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ζε εξγαζίεο 

επνχισζεο ιάθθσλ θαη ηνκψλ ηνπ νδνζηξψκαηνο απφ εξγαζίεο ζπληήξεζεο ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο ζε νδνχο 

ησλ  Κνηλνηήησλ  ηνπ Γήκνπ καο.    

Πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ : 8 κήλεο. Πξνθαηαβνιή δελ ζα ρνξεγεζεί. 

 Τν έξγν εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία: ΟΓΟΠΟΗΗΑ 

  Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ην N. 4412/2016 (ΦΔΚ 147Α/2016), θαζψο θαη θάζε άιιε 

δηάηαμε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ εθηέιεζε Γεκνζίσλ Έξγσλ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλϊβουν τα ςυμβατικϊ τεύχη του διαγωνιςμού από 
τα  γραφεύα τησ Τεχνικόσ Υπηρεςύασ του Δόμου Βϋλου-Βόχασ, που βρύςκονται ςτο Δημοτικό 
Κατϊςτημα τησ Κ. Ζευγολατιού, επύ τησ οδού Σπ. Κοκκώνη 2,  ΤΚ 20001-Ζευγολατιό Κορινθύασ, 
1οσ όροφοσ, Δ/νςη Τ.Υ. & Πολεοδομύασ Δόμου Βϋλου-Βόχασ, με δικϋσ τουσ δαπϊνεσ και φροντύδα. 
Μπορούν ακόμα να λϊβουν γνώςη των εγγρϊφων τησ ςύμβαςησ ςτα γραφεύα τησ αναθϋτουςασ 
αρχόσ (ςτην ανωτϋρω διεύθυνςη) κατϊ τισ εργϊςιμεσ ημϋρεσ και ώρεσ. Η Διακόρυξη, η 
προκόρυξη, το Τ.Ε.Υ.Δ. και τα ςυμβατικϊ τεύχη του διαγωνιςμού θα αναρτηθούν πλόρη ςε 
ηλεκτρονικό μορφό ςτην ιςτοςελύδα του Δόμου http://www.velovocha.gr. i Οι ενδιαφερόμενοι θα 
πρϋπει να προμηθευτούν δωρεϊν το ϋντυπο οικονομικόσ προςφορϊσ από τα   γραφεύα τησ 
Τεχνικόσ Υπηρεςύασ του Δόμου Βϋλου-Βόχασ, που βρύςκονται ςτο Δημοτικό Κατϊςτημα τησ Κ. 
Ζευγολατιού, επύ τησ οδού Σπ. Κοκκώνη 2, ΤΚ  20001-Ζευγολατιό Κορινθύασ, 1οσ όροφοσ, Δ/νςη 
Τ.Υ. & Πολεοδομύασ Δόμου Βϋλου-Βόχασ, Πληροφ. : Γεωργύα Σαντϊρμη, τηλ. : 2741360539, ϋωσ 
την προηγούμενη εργϊςιμη ημϋρα του διαγωνιςμού  και ώρα 12.30 μ.μ.  ό να το τυπώςουν από 
την ηλεκτρονικό μορφό του, φϋροντασ τη ςφραγύδα και τα επύςημα ςτοιχεύα τησ Υπηρεςύασ.   

Πιεξνθνξίεο ζην ηειέθσλν 2741360539, θαμ:2741053101, email:sadarmi@1306.syzefxis.gov.gr, 

αξκφδηνο ππάιιεινο επηθνηλσλίαο θ Σαληάξκε Γεσξγία. 

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ηελ 8
η
 επτεμβπίος 2020, ημέπα Σπίτη και ώπα λήξηρ ςποβολήρ 

πποσυοπών 10.00 π.μ., ζηα Γξαθεία ηεο Τερληθήο Υπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Βέινπ - Βφραο, νδφο Σπ. 

Κνθθψλε 2– Εεπγνιαηηφ Κνξηλζίαο θαη νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζα ππνβιεζνχλ κε ην ζχζηεκα ησλ επί 

κέξνπο πνζνζηψλ θαηά νκάδεο ηηκψλ θαη έιεγρν νκαιφηεηαο ησλ επί κέξνπο πνζνζηψλ. 

 Κξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο 

(ρακειφηεξε ηηκή). 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζηελ Διιάδα θαη είλαη εγγεγξακκέλνη ζηo ΜΔΔΠ γηα έξγα θαηεγνξίαο ΟΓΟΠΟΗΗΑ  

Δπηπιένλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ φζνη είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,  

β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Φψξνπ (Δ.Ο.Φ.),  

γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε ΣΓΣ, 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,  

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, πξνζθνκίδνληαο ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά ησλ ρσξψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη . 

ΑΔΑ: ΩΕ5ΞΩ9Π-ΗΝ0



Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ δελ απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο.  

Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη έμη (6) κήλεο.  

Ζ δηαθήξπμε θαη ε πξνθήξπμε βξίζθνληαη αλαξηεκέλεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, www.velovocha.gr. 

Τν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΒΔΛΟΤ- ΒΟΥΑ 

 

 

 

ΑΝΝΗΒΑ ΠΑΠΑΚΤΡΗΑΚΟ  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
i Σε περύπτωςη που εύναι δυνατό η με ηλεκτρονικό μϋςο ελεύθερη, ϊμεςη πλόρησ και δωρεϊν πρόςβαςη των 
ενδιαφερομϋνων ςτη ςυγγραφό υποχρεώςεων  και ςτα λοιπϊ ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ, θα πρϋπει να προςδιορύζεται ςτην 
παρούςα διακόρυξη η ηλεκτρονικό διεύθυνςη ςτην οπούα διατύθεται η εν λόγω τεκμηρύωςη. Στην περύπτωςη αυτό δεν  
υπϊρχει πρόβλεψη για δαπϊνη αναπαραγωγόσ των τευχών του διαγωνιςμού. 

ΑΔΑ: ΩΕ5ΞΩ9Π-ΗΝ0
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