
 

 
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

            Αργοστόλι   11/03/2015 

 
            Αρ. Πρωτ. : 9192 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

1. Ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου 
«Ασφαλτόστρωση Παραλιακού ∆ρόµου Ληξουρίου ∆ήµου Κεφαλλονιάς», µε συνολικό 
προϋπολογισµό 156.000,00 €. Το έργο αποτελείται από την κατηγορία εργασιών ¨Ο∆ΟΠΟΙΙΑ¨, µε 
προϋπολογισµό 126.152,19 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 
2. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν  τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού (Τεύχος 
Οικονοµικής Προσφοράς, ∆ιακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από τα γραφεία της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών (Λ. Βεργωτή 160,  Αργοστόλι Τ.Κ. 28100), µέχρι τις 16-04-2015, κατόπιν 
αιτήσεως τους στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ∆ήµου (Πλ. Βαλλιάνου, Τ.Κ. 28100, Αργοστόλι, τηλ. 
2671360101 fax: 26710 22572). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριµένο από τον 
Yπουργό ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι. υπόδειγµα τύπου Β και λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις. 
Πληροφορίες στα γραφεία της ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (τηλ.: 26710 27985//22332 fax: 26710 
22572), τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 
3. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 21-04-2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 και το σύστηµα υποβολής 
προσφορών είναι µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης κατά το  άρθρο 6 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). 
4. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί:  
α. Ηµεδαποί διαγωνιζόµενοι, µεµονωµένοι ή σε κοινοπραξία κατά τις ισχύουσες διατάξεις, εγγεγραµµένοι 
στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι: 

• τάξη Α1 στην κατηγορία ¨Ο∆ΟΠΟΙΙΑ¨ σε κοινοπραξία (για αναβάθµιση ορίου) &  
• τάξη A2 και άνω στην κατηγορία ¨Ο∆ΟΠΟΙΙΑ¨,   

β. Εργοληπτικές επιχειρήσεις, µεµονωµένοι ή σε κοινοπραξία κατά τις ισχύουσες διατάξεις, 
προερχόµενες από κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συµφωνία για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις (Σ.∆.Σ.) του 
Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων 
εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραµµένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη µε τις καλούµενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 
γ. Εργοληπτικές επιχειρήσεις, µεµονωµένοι ή σε κοινοπραξία κατά τις ισχύουσες διατάξεις, 
προερχόµενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι 
αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόµοια µε το 
δηµοπρατούµενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 
5. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.536,59  € και 
ισχύ τουλάχιστον έξι (6) µηνών και τριάντα (30) ηµερών, µετά την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού. 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) µήνες. 
6. Το έργο χρηµατοδοτείται (Κ.Α.Ε. 30.7323.03 ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ) από πιστώσεις 1. 140.000,00 € 
από ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ (Κωδ. Π∆Ε 2014ΣΕ07100000 της ΣΑΕ 071 έτους 2014-
µέσω Προγραµµατικής Σύµβασης Μεταξύ των συµβαλλοµένων: α. ∆ήµου Κεφαλλονιάς & β. Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων - Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας) & 2. 16.000,00 € από ΣΑΤΑ. Προκαταβολή δεν 
θα χορηγηθεί. 
7. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 

 Αργοστόλι   11/03/2015 
 Ο  ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς 
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