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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.:			-		7535			- 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 

Ο Δήμος Αμφιλοχίας , προκηρύσσει ανοικτή ηλεκτρονική  διαδικασία  κάτω των ορίων  με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη 
τιμή)  για την ανάθεση της σύμβασης κατασκευής  του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ, ΔΕ ΙΝΑΧΟΥ & ΔΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ (ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ 
ΠΕΡΔΙΚΑΚΙΟΥ) » που θα διεξαχθεί με βάσει τις διατάξεις της παρ. 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016 
με  προϋπολογισμό δαπάνης  δημοπρατουμένων εργασιών  (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. & Ο.Ε., 
απρόβλεπτα, )  197.366,84  € και συνολικού προϋπολογισμού (με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)  245.000,00  
€. 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων  , θα συνταχθεί  και θα υποβληθεί  σύμφωνα με το 

σύστημα  ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑ ΤΙΜΩΝ ομοειδών εργασιών 

του τιμολογίου και του προϋπολογισμού.  

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά , μέσω της διαδικτυακής πύλης 
WWW.PROMITHEUS.GOV.GR , του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. μέχρι την καταληκτική  ημερομηνία και ώρα που 
ορίζει η διακύρηξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα  στα άρθρα 
134-138 toy N.  4281/2014 (ΦΕΚ Α’ 160/8-8-2014) , στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013( φεκ β’ 2677/21-
10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας   του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)».  
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης WWW.PROMITHEUS.GOV.GR  
 Διεύθυνση και σημείο επαφής  απ’ όπου  μπορεί να διατεθεί  το κείμενο της διακήρυξης  καθώς και τα 
λοιπά τεύχη δημοπράτησης  είναι  ο ειδικός , δημόσια  προσβάσιμος χώρος «Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί» 
της πύλης  WWW.PROMITHEUS.GOV.GR, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας 
αρχής: https://www.dimosamfilochias.gr (Τυχόν άλλες πληροφορίες  σχετικά με το διαγωνισμό θα δίνονται 
από το Τμήμα Τεχνικών έργων και Συντήρησης Υποδομών  του Δήμου Αμφιλοχίας , Γ. Στράτου 5 
Δημαρχείο 3ος όροφος  Τ.Κ.. 30500 τηλ 2642360423 και 2642360445, φαξ 2642360414, κο Μίλης και κα 
Μπιστιντζάνου)  
 
Καταληκτική ημερομηνία Υποβολής Προσφορών  :  07/09/2018    ώρα      14:00 
Ημερομηνία Αποσφράγισης προσφορών   :   13/09/2018    ώρα      12:00 
 
 Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών , που  

δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 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	 τρι�τες	 χω� ρες	 που	 δεν	 εμπι�πτουν	 στην	 περι�πτωση	 γ΄	 της	 παρου� σας	 παραγρα� φου	 και	 έχουν	
συνάψει	διμερείς	ή	πολυμερείς	συμφωνίες	με	την	Ένωση	σε	θέματα	διαδικασιών	ανάθεσης	δημοσίων	
συμβάσεων.	
ε)	Οικονομικός	φορέας	συμμετέχει	είτε	μεμονωμένα	είτε	ως	μέλος	ένωσης	
στ)	Οι	ενώσεις οικονομικών	φορέων	συμμετέχουν	υπό	τους	όρους	των	παρ.	2,	3	και	4	του	άρθρου	19	
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και	των	παρ.	1	(ε)		και	3	(β)του	άρθρου	76		του	ν.	4412/2016	
ζ)	 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).	
 
Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής 
δραστηριότητας   
 

 Όσον	 αφορά	 την	 καταλληλότητα	 για	 την	 άσκηση	 της	 επαγγελματικής	 δραστηριότητας,	 οι	
προσφέροντες	 που	 είναι	 εγκατεστημένοι	 στην	 Ελλάδα	 υποβάλλουν	 βεβαίωση	 εγγραφής	 στο	
Μ.Ε.ΕΠ		στην/στις	κατηγορία/ες					«ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ (ΤΑΞΗΣ  2ης  και άνω ) 	

 Οι	 προσφέροντες	 που	 είναι	 εγκατεστημένοι	 	 σε	 λοιπά	 κράτη	 μέλη	 της	 Ευρωπαϊκής	 Ένωσης	
προσκομίζουν	 τις	 δηλώσεις	 και	 πιστοποιητικά	 που	 περιγράφονται	 στο	 Παράρτημα	 XI	 του	
Προσαρτήματος	Α	του	ν.	4412/2016.	

 Οι	 προσφέροντες	 που	 είναι	 εγκατεστημένοι	 σε	 κράτος	 μέλος	 του	 Ευρωπαϊκού	 Οικονομικού	
Χώρου	(Ε.Ο.Χ)	ή	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,	ή	σε	τρίτες	
χώρες	 που	 δεν	 εμπίπτουν	 στην	 προηγούμενη	 	 περίπτωση	 και	 έχουν	 συνάψει	 διμερείς	 ή	
πολυμερείς	συμφωνίες	με	την	Ένωση	σε	θέματα	διαδικασιών	ανάθεσης	δημοσίων	συμβάσεων,		
προσκομίζουν	 πιστοποιητικό	 αντίστοιχου	 επαγγελματικού	 ή	 εμπορικού	 μητρώου.	 Στην	
περίπτωση	 που	 χώρα	 δεν	 τηρεί	 τέτοιο	 μητρώο,	 το	 έγγραφο	 ή	 το	 πιστοποιητικό	 μπορεί	 να	
αντικαθίσταται	από	ένορκη	βεβαίωση	ή,	στα	κράτη	-	μέλη	ή	στις	χώρες	όπου	δεν	προβλέπεται	
ένορκη	βεβαίωση,	από	υπεύθυνη	δήλωση	του	ενδιαφερομένου	ενώπιον	αρμόδιας	δικαστικής	ή	
διοικητικής	αρχής,	συμβολαιογράφου	ή	αρμόδιου	επαγγελματικού	ή	εμπορικού	οργανισμού	της	
χώρας	 καταγωγής	 ή	 της	 χώρας	 όπου	 είναι	 εγκατεστημένος	 ο	 οικονομικός	 φορέας	 ότι	 δεν	
τηρείται	τέτοιο	μητρώο	και	ότι	ασκεί	τη	δραστηριότητα	του	άρθρου	21	της	παρούσας.	

 
Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης  στον τύπο , θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου της σύμβασης , ορίζεται σε πέντε (5) ημερολογιακούς μήνες και 
αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης .  
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (π. ΣΑΤΑ) 2018 και 
παλιότερων  ετών, με	πίστωση	100.000	€		γραμμένη	στο	σκέλος	των	εξόδων	με	ΚΑ	30-7323.011	του		
προϋπολογισμού	 	του	Δήμου	οικ.	έτους	2018,	 	και	πίστωση	145.000	€	 	θα	καλυφθεί	από	πόρους	του	
επόμενου	οικ.	έτους	2019 . 
Το CPV του έργου είναι:  45231300-8 Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης 

Για	 την	 συμμετοχή	 στον	 διαγωνισμό	 απαιτείται	 η	 κατάθεση	 από	 τους	 συμμετέχοντες	
οικονομικούς	φορείς,	κατά	τους	όρους	της	παρ.	1	α)	του	άρθρου	72	του	ν.	4412/2016,	εγγυητικής	
επιστολής	συμμετοχής,	που	ανέρχεται	στο	ποσό	των	3.952,00 	ευρώ.	Οι	εγγυητικές	επιστολές		θα	
απευθύνονται	 προς	 το	 Δήμο	 Αμφιλοχίας	 	 και	 σε	 περίπτωση	 ένωσης	 	 οικονομικών	 φορέων,	 η	
εγγύηση	συμμετοχής	περιλαμβάνει	και	τον	όρο	ότι	η	εγγύηση	καλύπτει	τις	υποχρεώσεις	όλων	των	
οικονομικών	 φορέων	 που	 συμμετέχουν	 στην	 ένωση	 Η	 εγγύηση	 	 συμμετοχής	 πρέπει	 να	 ισχύει	
τουλάχιστον	 για	 τριάντα	 (30)	 ημέρες	 μετά	 τη	 λήξη	 	 του	 χρόνου	 	 ισχύος	 της	 προσφοράς	 του	
άρθρου	19	της	παρούσας,	ήτοι	μέχρι	17/06/2019,	άλλως	η		προσφορά	απορρίπτεται	 	
Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί από την οικονομικής Επιτροπή του Δήμου 

Αμφιλοχίας  
Αμφιλοχία  3/08/2018 

Ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας  
κ.α.α 

 
 
 

Κοπίδης Κων/νος  
Αντιδήμαρχος 
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