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Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ   

   Ο Δήμος Επιδαύρου προκηρύσσει τη με ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ (ΠΡΟΧΕΙΡΟ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ (αρθρ. 
117 του Ν.4412/2016) επιλογή αναδόχου με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα 
προσφοράς το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (αρθρ. 125 του Ν.4412/2016)  επί 
των τιμών της αριθμ.  17 / 2020 εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης του έργου  «ΕΠΟΥΛΩΣΗ  
ΛΑΚΚΩΝ»,  συνολικού προϋπολογισμού 19.988,97 €. 
Δ/νση Αναθέτουσας αρχής : Δήμος Επιδαύρου (Ο.Τ.Α.) , Πλατεία Καραϊσκάκη 9 – 
ΛΥΓΟΥΡΙΟ  Τ.Κ. 21052 , Τηλ. 2753360116 , Fax 2753360102 , Ε-mail : dimasc@otenet.gr  
Ιστοσελίδα Δήμου: www.epidavros.gr ,  (NUTS: EL 651  Νομός Αργολίδος ). 
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 16.120.14 €  πλέον Φ.Π.Α. 24 % (Σύνολο 
19.988,97 € με το ΦΠΑ 24%). 
Η χρηματοδότηση προέρχεται από ΣΑΤΑ 2020.  Η ανάθεση θα επιβαρύνει τους Κ.Α. ως 
κάτωθι: 
α. Για το τρέχον έτος 2020 δεσμεύεται - διατίθεται το ποσό των 20.000,00 € σε βάρος του 
Κ.Α.  30-7333.003 του δημοτικού προϋπολογισμού  έτους 2020. 

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος διαγωνιζόμενοι μεμονωμένοι ή σε 

κοινοπραξία,  Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) 

που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην για έργα κατηγορίας 

ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων κατέχοντας 

πιστοποιητικά για έργα στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ανάλογης δυναμικότητας.       

Ημερομηνία Δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ 30/07/2020.                                                                                

Η  Διακήρυξη  καθώς  και  τα  τεύχη  δημοπράτησης  του  έργου,  θα  δημοσιευθούν  στο  

ΚΗΜΔΗΣ (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων) δέκα (10) τουλάχιστον 

ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών), η περίληψη της 

παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί στη Διαύγεια, επίσης θα αναρτηθούν στον δικτυακό 

τόπο του Δήμου Επιδαύρου, www.epidavros.gr ,στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.                                                                                      

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Επιδαύρου, διεύθυνση Πλατεία Καραϊσκάκη 9 

στο Λυγουριό με καταληκτική ημερομηνία υποβολής στις 24-08-2020, ημέρα Δευτέρα και 

ώρα λήξης υποβολής προσφορών  10.00 π.μ.  στο αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, επιτροπή 

διενέργειας διαγωνισμού.                                                                                                                                   

Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής θα αρχίσει η διαδικασία της αποσφράγισης, η 

οποία θα γίνει δημόσια από την Επιτροπή Διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

 
                                         ΛΥΓΟΥΡΙΟ :  30 - 07 - 2020   

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 

 

 

                                                     ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ. ΧΡΟΝΗΣ 
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