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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

 

1. Ο Δήμος Πάργας, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό µέσω του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. για την ανάθεση του 

έργου ΣΥΝΔΕΣΗ  ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ (ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ) ΜΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε 

ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ (CPV 45231300-8) με προϋπολογισμό 274.691,49 ΕΥΡΩ. 

 

2. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 

 
3. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε Δώδεκα (12) Μήνες από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης. 

 
4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση ελεύθερη, πλήρης , άμεση και δωρεάν 

ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο  χώρο ηλεκτρονικοί 

διαγωνισμοί της πύλης (www.Promitheus.gov.gr) ,στο ΚΜΗ∆ΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα 

(www.dimospargas.gr) της αναθέτουσας αρχής. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το 

εγκεκριμένο από την ΕΑΑ∆ΗΣΥ Πρότυπο τεύχος Διακήρυξης (τύπου Β΄) για έργα κάτω των ορίων (ΦΕΚ 

4269 Β’/30-12-2016). 

 

5. Ως ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η : 29/11/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 

10:00 π.µ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες 

τιμών του άρθρου 95 του Ν.4412/2016. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης 

προσφορών ορίζεται η 10ⁿ πρωινή της :  05-12-2017 ημέρα Τρίτη. 

 

6. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών θα 

προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στον αναθέτοντα φορέα, σε έντυπη μορφή και 

σε σφραγισμένο φάκελο, με πρωτόκολλο του Δήμου. Τα έγγραφα που απαιτείται θα προσκομισθούν σε 

πρωτότυπη μορφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικας 

Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4250/2014. 

 

7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους: Πέντε 

Χιλιάδων Τετρακοσίων Ενενήντα Τριών Ευρώ και Ογδόντα Τριών Λεπτών (5.493,83 ΕΥΡΩ). 
 

8. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Δήμου Πάργας (Σ.Α.Τ.Α.), έτους 2017. Για την παρούσα 

διαδικασία έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις με αριθμούς της Οικονομικής Επιτροπής 12366 - Α427/30-10-

2017 και 12370 - Α430/30-10-2017 για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης  πίστωσης για το 

οικονομικό έτος 2017. 
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9. Σε περίπτωση που ανατεθεί η σύμβαση σε ένωση οικονομικών φορέων, η νομική της μορφή πρέπει 

να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση 

(π.χ. κοινοπραξία). 

 
10. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί οικονομικοί φορείς, μεμονωμένοι είτε ως µέλος 

ένωσης, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις Α2 

και άνω στην κατηγορία Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ή κοινοπραξίες οικονομικών φορέων που ανήκουν στην 

A2 και άνω τάξη στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3β του άρθρου 

76 του Ν.4412/2016  και που είναι εγκατεστημένα σε :α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-

μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και 

κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 

4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού  με  την  Ένωση  Προσαρτήματος  I  της  ως  άνω  

Συμφωνίας,  καθώς  και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας 

παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 

ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

 
11. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα Έξι (6) 

Μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

 
12. Αρμόδιο όργανο για τις διαδικασίες ενστάσεων είναι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πάργας,  

στο Δημαρχείο του Δήμου Πάργας στο Καναλάκι. Οι Προθεσμίες άσκησης ενστάσεων αναφέρονται στο 

άρθρο 4.3 της διακήρυξης του Διαγωνισμού. 

 
13. Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την 

αναλυτική Διακήρυξη του Διαγωνισμού. 

 
14. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πάργας. 
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