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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ  
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
και Περιβάλλοντος 
Τμήμα Τεχνικών έργων  
και Συντήρησης Υποδομών  
 
Αριθ. Πρωτ.:   - 3651 - 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 

Ο Δήμος Αμφιλοχίας , προκηρύσσει ανοικτό συνοπτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για 
την κατασκευή  του έργου «ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΝΙΔΙΟΥ» 

συνολικού προϋπολογισμού 35.000,00 €» με το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε 
ομάδα τιμών του προϋπολογισμού, της παρ. 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016 με  προϋπολογισμό 
δαπάνης  δημοπρατουμένων εργασιών  (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτα, )  27.438,54  € 
και συνολικού προϋπολογισμού (με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)  35.000,00  €. 

 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την   8  Μαΐου  2018,  ημέρα Τρίτη και ώρα  10.00 π. μ. (λήξη επίδοσης 
προσφορών)  στο  Δημαρχείο Αμφιλοχίας, 3ος όροφος,   Γ. Στράτου 5, Αμφιλοχία, Τ. Κ. 305.00,  ενώπιον 
της αρμόδιας επιτροπής. Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα 
ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία  ( 
και ώρα  10.00 π. μ. ) που  θα  καθορίσει  με πράξη της,  η Προϊσταμένη Αρχή (Οικονομική Επιτροπή 
Δήμου Αμφιλοχίας)..  
Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους με πίστωση 24.000,00 € για το έτος 2018  και  11.000,00 €  

για το έτος 2019. 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών , εγγεγραμμένα 
στο Μ.Ε.Ε.Π., και δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων  «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ» (ΤΑΞΗΣ  Α1   και άνω)   
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. 
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των 
παρ. 1 (ε)  και 3 (β)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). 
Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α΄147), κ.λ.π. όπως 

τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα. 
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Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους  565,00  ΕΥΡΩ και θα 
πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον μέχρι  8/12/2018. 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου δύο (2) ημερολογιακοί μήνες. 

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

 
Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής 

τους, που ανέρχεται σε 10,00 ΕΥΡΩ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και 

επιμέλειά του την αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των 

εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και 

ώρες και στην ιστοσελίδα www.dimosamfilochias.gr   Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα 

αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα 

παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν 

συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφερομένης στο πρώτο εδάφιο δαπάνης 

και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα 

ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς 

αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο 
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την Πέμπτη 3-5-2018 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους 

τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές 

πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο την Παρασκευή 4-5-2018 

 

 

Πληροφορίες – Διάθεση τευχών:  Τμήμα Τεχνικών έργων και Συντήρησης Υποδομών του Δήμου 
Αμφιλοχίας,  Ν. Αιτωλ/νίας, οδός Γ. Στράτου 5, Αμφιλοχία, Τ. Κ. 305.00,  αρμόδιοι υπάλληλοι: 
Πηνελόπη Ρούσση και  Παναγιώτης Κριπούρης,  τηλ.: 2642360425, 2642360407, Fax: 2642360414.  

κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 

 
Αμφιλοχία  23. – 4 - 2018 

 
Ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας  

κ.α.α 
 
 
 
 
 
 

Κοπίδης Κων/νος  
Αντιδήμαρχος 
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