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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 
 

Ο Διμοσ Πάργασ, προκθρφςςει  ανοικτό διαγωνιςμό  µζςω του Ε..Η.∆.Η.. για τθν ανάκεςθ 
του ζργου «ΚΑΣΑΚΕΤΗ , ΕΠΙΚΕΤΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ  ΚΑΙ  ΣΕ ΓΑΣΡΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ  
ΣΑΔΙΟΤ ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΤ»  (CPV  14622000-7 & 45223110-0) με προχπολογιςμό : 205.096,77 
Ευρϊ  (πλζον Φ.Π.Α.).  
 

1. Δεν επιτρζπεται θ υποβολι εναλλακτικϊν προςφορϊν. 

 
2. Η ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου, ορίηεται ςε  Σρείσ  (3) Μινεσ από τθν θμερομθνία 
υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 

 
3. 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.  

 
Ωσ θμερομθνία και ϊρα λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν    ορίηεται θ: 11.02.2022   
θμζρα   Παραςκευι    και ϊρα   08:00  π.μ.  . Ωσ θμερομθνία και ϊρα θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ  των 
προςφορϊν ορίηεται θ θ 18.02.2022 ,  θμζρα  Παραςκευι   και ϊρα  08:00 π.μ.   

5. 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. 

 

6. Για τθν ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό απαιτείται θ κατάκεςθ από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ 
φορείσ, κατά τουσ όρουσ τθσ παρ. 1 α) του άρκρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυθτικισ επιςτολισ 
ςυμμετοχισ, που ανζρχεται ςτο ποςό των : των Σεςςάρων    Χιλιάδων Εβδομιντα  Οκτϊ  ευρϊ και  
μθδζν  λεπτϊν  του ευρϊ (4.078,00 ευρϊ).  

 
7. 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). 

 

8. 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:  :  Α2   τάξθσ   
και  άνω  ςτθν  κατθγορία  Οικοδομικϊν   ,  κακϊσ  και  Κοινοπραξίεσ  εταιρειϊν  όπωσ  ιςχφει  από  τθν  
κείμενθ   νομοκεςία. 
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ελ. 2 
 

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

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

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

Δθμαρχείο του Διμου Πάργασ ςτο Καναλάκι. Οι Προκεςμίεσ άςκθςθσ ενςτάςεων αναφζρονται ςτο άρκρο 

4.3 τθσ διακιρυξθσ του Διαγωνιςμοφ. 

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

Διακιρυξθ του Διαγωνιςμοφ. 

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

                                                                 Ο  ΔΗΜΑΡΧΟ  ΠΑΡΓΑ 
 

                                                            
                                                                ΖΑΧΑΡΙΑ   ΝΙΚΟΛΑΟ 
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