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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΟΡΤΩΝ – ΚΛΑ∆ΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ 
ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 15.000,00 ΕΥΡΩ, 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ. 
 
Η Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας προτίθεται να προχωρήσει στην επιλογή αναδόχου, µε την 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για την εκτέλεση των εργασιών καθαρισµού από χόρτα, 
θάµνους , της κοπής δένδρων και  κλαδιών που βρίσκονται εντός των ορίων απαλλοτρίωσης 
καθώς και τον καθαρισµό τάφρων και την  άρση καταπτώσεων τµηµάτων του Επαρχιακού 
Οδικού ∆ικτύου Ν. Λευκάδας, µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή ανά Τµήµα και µε 
προϋπολογιζόµενη συνολική αξία 15.000,00 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

  

Οι ανωτέρω καθαρισµοί κρίνονται απαραίτητοι για την ασφαλή κυκλοφορία και 
ορατότητα  των Λεωφορείων – Οχηµάτων και θα πραγµατοποιηθούν σύµφωνα µε την 
συνηµµένη Τεχνική Έκθεση – Τεχνικές Προδιαγραφές, τις υποδείξεις και την επίβλεψη της 
∆/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας. 

Προς τούτο, καλούµε τους ενδιαφερόµενους να καταθέσουν την έγγραφη και σφραγισµένη  
προσφορά τους, στο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού Π.Ε. Λευκάδας, 
∆ιοικητήριο, το αργότερο µέχρι την 11η Σεπτεµβρίου 2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 
14:30. 
 
 

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των εργασιών (ΤΜΗΜΑ Ι και ΤΜΗΜΑ ΙΙ) καθώς και για  
το σύνολο των εργασιών του κάθε Τµήµατος.  
 
 
Οι ενδιαφερόµενοι θα καταθέσουν αίτηση µε συνηµµένο τον φάκελο της προσφοράς, ο οποίος 
θα περιέχει: 

• Υπεύθυνη ∆ήλωση, χωρίς να χρειάζεται θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, του 
άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι διατίθεται όλος ο απαραίτητος 
εξοπλισµός και το προσωπικό για την εκτέλεση των εργασιών που υποβάλλεται η 
προσφορά. 

• Φωτοαντίγραφο της άδειας του µηχανήµατος έργου που θα χρησιµοποιηθεί για την 
εκτέλεση των εν λόγω εργασιών. 



  

• Κλειστό φάκελο οικονοµικής προσφοράς. 
 
Στο εξωτερικό µέρος του φακέλου κάθε προσφοράς θα αναγράφονται: 

1) Το ονοµατεπώνυµο ή η επωνυµία του προσφέροντα  
2) Η φράση: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΟΡΤΩΝ – ΚΛΑ∆ΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΣΗ 

ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ 
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ». 

3) Ο αριθµός πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
(………………………………….). 

   . 
                                                                                        
                                                                                     Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
                                                                                                     ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ                                                                                        
  
  Συνηµµένα:            
  1.Τεχνική Έκθεση-Τεχνικές Προδιαγραφές 
 
  2.Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς 
                                                                                       ΧΑΛΙΚΙΑΣ  ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  
 


