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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

 
1. Ο πρόεδρος της Οικονοµικής  Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισµό για την 

ανάθεση του έργου: «∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ» µε προϋπολογισµό  318.845,6 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. Το έργο 
συντίθεται από τις κατηγορίες  Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.  

2. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 4-8-15 , ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 και το σύστηµα υποβολής προσφορών 
είναι µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης κατά οµάδες τιµών του άρθρου 6 παράγραφος 1 του Ν. 3669/08. 
Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η χαµηλότερη τιµή, υπό τις προϋποθέσεις του Ν.3263/04. 

3. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές :  
      Α) Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:   

α. Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. 
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., εφόσον ανήκουν στην .1η  τάξη εντός και εκτός νοµού και άνω για έργα 
κατηγορίας  Ηλεκτροµηχανολογικά.1 . 

β. 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.) ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που 
έχουν υπογράψει διµερείς συµφωνίες σύνδεσης µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί µε 
σχετική απόφαση  του αρµοδίου οργάνου, 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. 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. 

Β) Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασµό µεταξύ 
τους

2, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Κ∆Ε όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2γ. 
περ. ββ) του Ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συµµετέχει στο κοινοπρακτικό σχήµα µε ποσοστό όχι µικρότερο του 25% της καλούµενης 
κατηγορίας.    

4. α) Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 6.377 ΕΥΡΩ µε 
ισχύ τουλάχιστον επτά (7) µηνών, µετά την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού.  
β) Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η κατάθεση εγγύησης καλής εκτέλεσης το ύψος της 
οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης (στην οποία συµπεριλαµβάνεται και η 
αναθεώρηση), µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

5. Ο χρόνος ισχύος προσφορών είναι έξι (6) µήνες από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. ∆εν 
γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.  

6. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Κεφαλονιάς 

7. Το έργο είναι ενταγµένο  στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «∆υτική Ελλάδα – Πελοπόννησος 
- Ιόνιοι Νήσοι» και συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους (Π∆Ε  
2014ΕΠ02280006). 

8. Η διάρκεια για την υλοποίηση των εργασιών είναι 90 ηµερολογιακές ηµέρες. 

9. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού µέχρι τις 30/7/2015, από 
τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Κεφαλλονιάς οδός ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΕΡΓΩΤΗ 
160, 28100 Αργοστόλι, Πληροφορίες Ευάγγελος Αλεξανδρόπουλος τηλ.:26710-22657 Φαξ 26710-22572   
.                                                                               Αργοστόλι 2/07/2015 

                                   Η Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής  
 
 

                                                                                           Σοφία Γαρµπή  
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Πληρ.: Β. Αλεξανδρόπουλος 
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ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

Αργοστόλι, 2/7/2015 
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ΠΡΟΣ 
1. ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ (dds@et.gr) 
Για το τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της 
εφημερίδας της Κυβερνήσεως 
(υπ όψη κ. Ανδρικόπουλου)  
ΤΗΛ. 210-5279196-139 ΦΑΞ. 210- 5234312 
2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ (geniki@otenet.gr) 
ΦΑΞ. 210-5236927, 5232584 ΤΗΛ. 5247773 
3. ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ (kef-news@otenet.gr) 
 ΦΑΞ. 26710-26320 
4. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ (anexartt@otenet.gr) 
ΦΑΞ. 26710-26540, 24115 
5. ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ (taxronika@yahoo.com) 
ΤΗΛ. 2671022195, ΦΑΞ. 2671022508 
6.  ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ  
 Αγίας Λαύρας 2 και Σαρανταπόρου 14121 Νέο Ηράκλειο  
Τηλ. 2108113000  fax : 2108113001 & 2102823885 

 

 ΚΟΙΝ  

 

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 

  
ΘΕΜΑ: Δημοσίευση περίληψης προκήρυξης για ανάθεση του έργου με τίτλο: 

«∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  
ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ» 

 
Σας στέλνουμε συνημμένα περίληψη διακήρυξης δημοπράτησης του έργου που αναφέρεται στο 

θέμα με αριθμ. πρωτ.:   24727/25-06-2015 και παρακαλούμε για την δημοσίευση στην εφημερίδα 
σας το αργότερα έως τις 10/7/2015. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν δημοσιευτεί η 
ανωτέρω περίληψη, θα θέλαμε να μας ενημερώσετε εγγράφως στο fax 26710-22472 , αναφέροντας 
και τον λόγο περί της μη δημοσίευσης. 

Προκειμένου δε για την εξόφληση του τιμολογίου σας παρακαλείσθε για την αποστολή δύο (2) 
φύλλων εφημερίδας με την δημοσίευση, διαχωρισμένα ως εξής:  

1) Για την Οικονομική Υπηρεσία Δήμου Κεφαλλονιάς, με συνημμένο το πρωτότυπο τιμολόγιο 
και  

2) Για την Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κεφαλλονιάς με φ/φο τιμολογίου - υπόψη κου  
Αλεξανδρόπουλο Ευάγγελο . 

 
Σας ενημερώνουμε ότι τα έξοδα για την δημοσίευση θα βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου που 

θα αναδειχθεί από την δημοπρασία του έργου. 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας - ΣΟΛΩΝΟΣ 53 & ΣΙΝΑ, 
10672 ΑΘΗΝΑ, Τηλ. 2103671117 (Email:gbolan@tee.gr) 

2. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 
(Λ.ΒΕΡΓΩΤΗ 14-ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ-28100,  ΤΗΛ.-ΦΑΧ.: 
(26710-24510, 24515, 22859) ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ. 

3. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων - Δ/νση Τοπικής Αυτ/σης. 
4. Πίνακας Ανακοινώσεων Δήμου Κεφαλονιάς 

 

 
Η Πρόεδρος της Οικονομικής 

Επιτροπής 
 
 
 

 Γαρμπή Σοφία 
Αντιδήμαρχος Δήμου Κεφαλοννιάς 

  

 
 


