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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ  ΠΑΡΓΑΣ 
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και 
Περιβάλλοντος  
Τμήμα Τεχνικών Έργων και Πολεοδομικών 
Εφαρμογών   

   Καναλάκι   10.10.2019 
 
    Αριθ. Πρωτ.  : 9600 

 
ΑΔΑ: 6Ι1ΥΩΞ0-7ΒΖ  
 

   ΑΔΑΜ: 19PROC005688548 
                            
                           

 

Ταχ. Διεύθυνση : Αχέροντος 12 
Ταχ. Κώδικα      : 48062 Καναλάκι 
Πληροφορίες     : Γιαννόπουλος  Γεώργιος 
Τηλέφωνο         : 2684330346 
FAX                  : 2684029214 
Email   :           g.giannopoulos1@gmail.com 
Ιστοσελίδα       : http:/www.dimospargas.gr 

  

  
 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ :  

 « ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΚΤΙΡΙΟΥ  ΠΑΙΔΙΚΟΥ  ΣΤΑΘΜΟΥ  ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ  ΚΑΙ  ΠΑΡΓΑΣ» 

 
   Ο Δήμαρχος  Πάργας ,  προκηρύσσει την  διενέργεια   Συνοπτικού  διαγωνισμού   για την  ανάδειξη  
Αναδόχου  του  έργου :  «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΚΤΙΡΙΟΥ  ΠΑΙΔΙΚΟΥ  ΣΤΑΘΜΟΥ  ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ  ΚΑΙ  ΠΑΡΓΑΣ» 
, προϋπολογισμού : 74.355,61   ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης εργασιών Γ.Ε. και Ο.Ε., τα 
απρόβλεπτα και του Φ.Π.Α.  Το έργο ανήκει στην κατηγορία  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ.  
  Η  δημοπρασία  θα  διεξαχθεί  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν.441/2016  και   τους   όρους    της  

διακήρυξης  που  εγκρίθηκαν  με  την  υπ.αριθμ. : 133/2019  απόφαση της  Οικονομικής  Επιτροπής  

Δήμου  Πάργας.  Ο  έργο  αφορά  την  την εκτέλεση εργασιών συντήρησης, επισκευής και 

διαμόρφωσης υφιστάμενων κτιρίων του Παιδικού Σταθμού Καναλακίου και του Παιδικού σταθμού 

Πάργας, σύμφωνα με τον προυπολογισμό και το τιμολόγιο μελέτης, προκειμένου να καταστούν 

σύγχρονα κτίρια και πλήρως λειτουργικά και σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές - διατάξεις και 

κανονισμούς. (ΠΔ 99/2017) 

   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να   λάβουν  γνώση όλων  των  σχετικών  με  την παραλάβουν τα 

συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.), στο γραφείο των 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάργας στο Καναλάκι, Αχέροντος 12, κατά τις εργάσιμες ημέρες και 

ώρες, μέχρι και την  Πέμπτη   17  Οκτωβρίου 2019. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι 

καταβάλλουν το ποσό των 10  Ευρώ που είναι η δαπάνη αναπαραγωγής τους , εκτός αν  ο  

ενδιαφερόμενος αναλάβει  με  δαπάνη  και  επιμέλεια  του την  αναπαραγωγή. 
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   Επίσης   είναι δυνατή  η  ελεύθερη   και  δωρεάν πρόσβαση  των  ενδιαφερομένων  στα  έγγραφα  
της  σύμβασης  και  από  την  ιστοσελίδα  του  Δήμου  Πάργας  www.dimospargas.gr  εκτός  του  
εντύπου  της  Οικονομικής  Προσφοράς  που  διατίθεται  υποχρεωτικά από  την  Διεύθυνση  Τεχνικών  
Υπηρεσιών Δήμου  Πάργας. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο  2684360305 , FAX  επικοινωνίας  2684029214, αρμόδιος υπάλληλος 
για επικοινωνία ο κ. Μπόχτης  Θωμάς.  

 
  Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις  22  Οκτωβρίου  2019  ημέρα  Τρίτη  και ώρα 10:00 π.μ  (λήξη 
επιδόσεως προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πάργας στο Καναλάκι, Αχέροντος 29.  
   Σύστημα υποβολής προσφοράς είναι, με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης σε συμπληρωμένο έντυπο 
προσφοράς της Υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο  95  παρ.2 α   του  Ν.4416/2016 , σε  ακέραιες  
μονάδες  επί  τοις εκατό  και   σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  των  άρθρων  117  και  121 παρ.1 γ  του  
Ν.4416/2016.   
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε  Δύο  (2)  Μήνες και αρχίζει από την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης.   
              
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν : 
Α. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν 

στην  Α1  τάξη  και άνω για έργα κατηγορίας  Οικοδομικών   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.  
 Β.  Εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για έργα κατηγορίας Οικοδομικών  ( με 
δικαίωμα εκτέλεσης έργου πάνω από τον προϋπολογισμό του έργου προ αναθεώρησης και ΦΠΑ)  
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (αρ. 59 του Ν.4278/2014, άρθρα 105 και 106 του ΚΔΕ) 
21.2    Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 
21.3   Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 
19  και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.  
   Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 
υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να 
είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την 
ένωση (πχ κοινοπραξία). 
   Το έργο χρηματοδοτείται από  Πιστώσεις  του  Δήμου Πάργας με υπάρχουσα πίστωση Κ.Α. : 

70-7322.011  για το έτος 2019 , και  υπόκειται  στις  κρατήσεις  που  προβλέπονται. 
Δεν  απαιτείται   η  κατάθεση  εγγυητικής   επιστολής   συμμετοχής.  
    Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πάργας,  
Περιφέρειας Ηπείρου. 
 
 
 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ   ΝΙΚΟΛΑΟΣ              

http://www.dimospargas.gr/

