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Καναλλάκι, 22 Νοεμβρίου 2018 

Αρ. Πρωτ.:    10528

ΑΔΑΜ:  
ΑΔΑ:  

ΠΕΡΙΛΘΨΘ ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ 
 

 

1. Ο Διμοσ Πάργασ, προκθρφςςει ανοικτό διαγωνιςμό µζςω του Ε..Η.∆.Η.. για τθν ανάκεςθ του 

ζργου ΟΛΟΚΛΘΡΩΘ  ΚΑΣΑΚΕΤΘ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΧΩΡΟΤ  ΑΘΛΘΣΙΚΟΤ  ΚΕΝΣΡΟΤ  ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΤ 

(CPV 45316110-9) με προχπολογιςμό 80.645,16 Ευρϊ  (πλζον Φ.Π.Α.). 

 

2. Δεν επιτρζπεται θ υποβολι εναλλακτικϊν προςφορϊν. 

 
3. Η ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου, ορίηεται ςε Σζςςερισ  (4) Μήνεσ από τθν θμερομθνία 
υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 

 
4. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ζχουν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ελεφκερθ, πλιρθσ , άμεςθ και δωρεάν 

θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςτον ειδικό, δθμόςια προςβάςιμο  χϊρο θλεκτρονικοί 

διαγωνιςμοί τθσ πφλθσ (www.Promitheus.gov.gr) ,ςτο ΚΜΗ∆Η, κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα 

(www.dimospargas.gr) τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Η διακιρυξθ του ζργου ζχει ςυνταχκεί κατά το 

εγκεκριμζνο από τθν ΕΑΑ∆ΗΤ Πρότυπο τεφχοσ Διακιρυξθσ (τφπου Βϋ) για ζργα κάτω των ορίων (ΦΕΚ 

4269 Β’/30-12-2016). 

 

5. Ωσ θμερομθνία λιξθσ υποβολισ των προςφορϊν ορίηεται θ : 21/12/2018, θμζρα Παραςκευι και ϊρα 

24:00  και το ςφςτθμα υποβολισ προςφορϊν είναι με επιμζρουσ ποςοςτά ζκπτωςθσ κατά ομάδεσ τιμϊν 

του άρκρου 95 του Ν.4412/2016. Ωσ θμερομθνία και ϊρα θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ προςφορϊν 

ορίηεται θ 11ⁿ πρωινι τθσ :  28-12-2018  θμζρα Παραςκευι. 

 

6. Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν κα 

προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτον ανακζτοντα φορζα, ςε ζντυπθ μορφι και 

ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, με πρωτόκολλο του Διμου. Σα ζγγραφα που απαιτείται κα προςκομιςκοφν ςε 

πρωτότυπθ μορφι, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κϊδικασ 

Διοικθτικισ Διαδικαςίασ'', όπωσ τροποποιικθκε με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 παρ. 2 του ν. 4250/2014. 

 

7. Για τη ςυμμετοχή ςτο διαγωνιςμό απαιτείται η κατάθεςη εγγυητικήσ επιςτολήσ φψουσ: χιλίων 

εξακοςίων δϊδεκα ευρϊ και ενενήντα λεπτϊν του ευρϊ (1.612,90) ευρϊ. 
 

8. Σο ζργο χρθματοδοτείται από πιςτϊςεισ ΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΤ, ζτουσ 2018. Για τθν παροφςα 

διαδικαςία ζχει εκδοκεί θ απόφαςθ  με αρικμό πρωτ.: 9072 τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ για τθν 

ανάλθψθ υποχρζωςθσ/ζγκριςθ δζςμευςθσ  πίςτωςθσ για το οικονομικό ζτοσ 2018. 

 

http://www.dimospargas.gr/
http://www.dimospargas.gr/




 

2 

 

 

 

9. ε περίπτωςθ που ανατεκεί θ ςφμβαςθ ςε ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, θ νομικι τθσ μορφι πρζπει 

να είναι τζτοια που να εξαςφαλίηεται θ φπαρξθ ενόσ και μοναδικοφ φορολογικοφ μθτρϊου για τθν ζνωςθ 

(π.χ. κοινοπραξία). 

 
10. το διαγωνιςμό γίνονται δεκτοί α) θμεδαποί οικονομικοί φορείσ, μεμονωμζνοι είτε ωσ µζλοσ 

ζνωςθσ, εγγεγραμμζνοι ςτο Μ.Ε.ΕΠ., που καλφπτουν τισ κατθγορίεσ και τάξεισ του ζργου, ιτοι τάξεισ: Α1 

τάξησ και άνω ςτην κατηγορία Θλεκτρομηχανολογικϊν , καθϊσ  και  Κοινοπραξίεσ  των  ανωτζρω  

αναγραφόμενων  κατηγοριϊν   όπωσ  ιςχφει  από  την  κείμενη   νομοθεςία. 

 

11. Κάκε υποβαλλόμενθ προςφορά δεςμεφει τον ςυμμετζχοντα ςτον διαγωνιςμό για διάςτθμα Ζξι (6) 

Μηνϊν, από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν. 

 
12. Αρμόδιο όργανο για τισ διαδικαςίεσ ενςτάςεων είναι θ Οικονομικι Επιτροπι του Διμου Πάργασ,  

ςτο Δθμαρχείο του Διμου Πάργασ ςτο Καναλλάκι. Οι Προκεςμίεσ άςκθςθσ ενςτάςεων αναφζρονται ςτο 

άρκρο 4.3 τθσ διακιρυξθσ του Διαγωνιςμοφ. 

 
13. Η παροφςα περίλθψθ διακιρυξθσ επζχει κζςθ μόνον ανακοίνωςθσ και δεν υποκακιςτά τθν 

αναλυτικι Διακιρυξθ του Διαγωνιςμοφ. 

 
14. Σο αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ κα εγκρικεί από τθν Οικονομικι Επιτροπι του Διμου Πάργασ. 
 
 
 

Ο ΔΘΜΑΡΧΟ ΠΑΡΓΑ 
 
 
 

ΝΑΣΑ ΑΝΣΩΝΙΟ 




