
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 

ΔΗΜΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΧΑΪΑ 

Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

Σαχ. Διεφκυνςθ: ϊςου Σαυρομζνεοσ 50  

Σ.Κ.: 252 00 

Σθλζφωνο: 26930-25582 

E-mail: a.orditi@ddachaias.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Κάτω Αχαΐα, 04/08/2021 

Αρ. πρωτ.:7285

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 

ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤ ΔΤΣΙΚΗ ΑΧΑΪΑ» 

 

Ο Δήμαρχοσ Δυτικήσ Αχαΐασ 

 

Επαναπροκθρφςςει ςυνοπτικό διαγωνιςμό με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και με κριτιριο 

κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά βάςει τιμισ, για 

τθν προμικεια «Προμήθεια Αδρανών Τλικών Δήμου Δυτικήσ Αχαΐασ». 

Η εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των εβδομήντα τεςςάρων χιλιάδων 

τετρακοςίων ευρώ (74.400,00€) ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. 24% (προχπολογιςμόσ 

χωρίσ Φ.Π.Α.:60.000,00 €, Φ.Π.Α.:14.400,00€). 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι ο Διμοσ Δυτικισ Αχαΐασ. Η δαπάνθ 
για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τουσ  Κ.Α. 30-6662.0051 ποςοφ 74.400,00 € με τίτλο 

προμικεια «Προμήθεια Αδρανών Τλικών Δήμου Δυτικήσ Αχαΐασ» του 
προχπολογιςμοφ του Διμου Δυτικισ Αχαΐασ οικονομικοφ ζτουσ 2021. 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι θ προμικεια αδρανϊν υλικϊν λατομείου για τθ 
ςυντιρθςθ τθσ αγροτικισ οδοποιίασ ςτο ςφνολο τθσ επικράτειασ του Διμου Δυτικισ 
Αχαΐασ, χωρίσ τθν αλλοίωςθ των γεωμετρικϊν χαρακτθριςτικϊν των οδϊν. Σα υλικά 
απαιτοφνται για εργαςίεσ διαμόρφωςθσ κατεςτραμμζνων τμθμάτων χωματόδρομων με 
μθχανικά μζςα του Διμου ϊςτε να αποκαταςτακεί θ βατότθτα και κυκλοφορία οχθμάτων 
και πεηϊν (εποφλωςθ λάκκων, εξομάλυνςθ από νεροφαγϊματα, αποκατάςταςθ τοπικϊν 
κακιηιςεων λόγω διάβρωςθσ από τθ ροι των ομβρίων υδάτων κ.λπ.).  

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται 
ςτθν από 5/4/2021 μελζτθ τθσ υπθρεςίασ. 

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ 

Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV) : 1412200-2 Αδρανι υλικά  

Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε ζξι (6) μήνεσ από την υπογραφή τησ ςφμβαςησ. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολισ προςφορϊν ορίηεται η 16-08-2021 και ώρα 11:00 π.μ. 
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Σο πλιρεσ κείμενο τθσ Διακιρυξθσ κα καταχωρθκεί ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μθτρϊο 

Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ).  

Περίλθψθ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ κα δθμοςιευτεί ςτον Ελλθνικό Σφπο (ςφμφωνα με το 

άρκρο 66 του Ν. 4412/2016). 

Περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ 

παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, κα αναρτθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτον 

ιςτότοπο  http://et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΓΕΙΑ). 

Η Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ 

διεφκυνςθ: https://ddachaias.gr/ 

Η  διενζργεια  του  διαγωνιςμοφ  διζπεται  από  τισ  ςχετικζσ  διατάξεισ  του  Ν.4412/2016  

*δθμόςιεσ ςυμβάςεισ  ζργων,  προμθκειϊν  και  υπθρεςιϊν-  προςαρμογι  ςτισ  οδθγίεσ  

2014/24/ΕΕ  και 2014/25/ΕΕ]. 

Ο  χρόνοσ  ιςχφοσ  των  προςφορϊν  είναι  για διάςτθμα ΕΞΙ (6) ΜΗΝΩΝ από την επομζνη 

τησ καταληκτικήσ ημερομηνίασ υποβολήσ προςφορών  (άρκρο 97 ν. 4412/2016).  

Οι  ενδιαφερόμενοι  προκειμζνου  να  λάβουν  μζροσ  ςτο  διαγωνιςμό  πρζπει  να  

κατακζςουν  με  τθν προςφορά  τουσ  εγγφθςθ  ςυμμετοχισ  ποςοςτοφ (2%) επί τθσ 

προχπολογιςκείςθσ δαπάνθσ χωρίσ το Φ.Π.Α., ήτοι χίλια διακόςια ευρώ (1.200,00 €). 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και τθ 

γνωςτοποίθςθ τθσ διακιρυξθσ,  οι  ενδιαφερόμενοι  μποροφν  να  απευκφνονται   ςτα 

γραφεία του Διμου Δυτικισ Αχαΐασ, από τθν υπάλλθλο κα Αγγελικι Ορδίτθ κατά τισ 

εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ ι από τθν ιςτοςελίδα του Διμου: https://ddachaias.gr/  

Ο Δήμαρχοσ Δυτικήσ Αχαΐασ 

 

πυρίδων Ν. Μυλωνάσ 
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