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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 

ΤΗ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2014-2015» 

 
      Ο ∆ήµος Καλαµάτας προκηρύσσει ανοικτό  δηµόσιο κανονικό µειοδοτικό διαγωνισµό 
µε σφραγισµένες προσφορές, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, του Π.∆ 28/1980, 
του Ν. 3731/2008, του Ν. 2286/95 και του Π.∆ 346/98 όπως τροποποιήθηκε από το Π.∆. 
18/00, του Π.∆. 118/2007, Π.∆. 60/07 και του Ν. 3863/10, για την ανάδειξη µειοδότη για τη 
συντήρηση δηµοτικού φωτισµού πλην Καλαµάτας 2014-2015. Συγκεκριµένα για τη  
συντήρηση του δηµοτικού  φωτισµού των  δηµοτικών ενοτήτων Άριος, Αρφαρών και Θουρίας 
του ∆ήµου Καλαµάτας, ο προϋπολογισµός ανέρχεται σε 73.800 €  συµπεριλαµβανοµένου του  
Φ.Π.Α. ενώ για τη συντήρηση του δηµοτικού φωτισµού των ορεινών και  πεδινών τοπικών 
κοινοτήτων  της  δηµοτικής  ενότητας Καλαµάτας, της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου (από 
κόµβο Μακεδονίας έως κόµβο Ζαφείρη) και της δηµοτικής ενότητας Βέργας του ∆ήµου 
Καλαµάτας, ο προϋπολογισµός ανέρχεται σε 48.708 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.  

Οι  ενδιαφερόµενοι  θα  καταθέσουν  ξεχωριστή  προσφορά  για  κάθε  µία  από  τις  
δύο  (2) περιοχές  που  πρόκειται  να  συντηρηθούν  από  ιδιωτικά  συνεργεία  και  ανάδοχος  
για τη  συντήρηση του δηµοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισµού κάθε περιοχής θα  
αναδεικνύεται  ο  αντίστοιχος  µειοδότης.     

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 20/3/2014 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 πρωινή 
στην αίθουσα διαγωνισµών της ∆/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας (Κτίριο 
Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, 1ος όροφος). 

Η  εγγύηση  συµµετοχής  θα  είναι  το  2%  του  συνολικού  προϋπολογισµού  
δαπάνης  εργασίας  της  συντήρησης  των  περιοχών  για  τις  οποίες  οι  διαγωνιζόµενοι  
προτίθενται  να  καταθέσουν  προσφορά.  Σε  περίπτωση  που  καταθέσουν  προσφορά  για  
τη  συντήρηση  και  των  δύο  (2)  τµηµάτων  η  εγγυητική  συµµετοχής  θα  πρέπει  να  
είναι ύψους ποσού  που  αντιστοιχεί  στο  2% της  συνολικής  προϋπολογισθείσης  δαπάνης  
συµπεριλαµβανοµένου  του  Φ.Π.Α.     

Τα έξοδα δηµοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης του διαγωνισµού βαρύνουν τους  
αναδόχους του έργου αναλογικά.  

Οι ενδιαφερόµενοι για πληροφορίες και τη παραλαβή της σχετικής διακήρυξης 
µπορούν να απευθύνονται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στο τηλ. 2721360717 κο 
Λαγωνικάκο Σπύρο. 

                                                                                   

                                                                  Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

 

                                                                  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
                 Η παρούσα να δηµοσιευθεί:  

1. ΦΩΝΗ     7/3/2014 

2. ΘΑΡΡΟΣ    7/3 /2014 

3. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ∆ΕΥΤΕΡΑΣ   3/3/2014 

4. ΗΧΩ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ  7/3/2014 

5. ΦΕΚ     7/3/2014 

  


