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ΘΕΜΑ: Δημοσίευση περιληπτικής διακήρυξης  πρόχειρου διαγωνισμού 
 
 Σας αποστέλλουμε αντίγραφο ταυτάριθμης περιληπτικής διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την 
επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου: «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες» και 
παρακαλούμε για τη δημοσίευσή της σε επόμενο φύλλο της εφημερίδας σας, το  αργότερο μέχρι   28 
Iουνίου  2016, και την αποστολή στο Δήμο 3(τριών) φύλλων, με το σχετικό τιμολόγιο για την εξόφλησή του . 
 

 
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
 Ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων  διακηρύσσει πρόχειρο  μειοδοτικό διαγωνισμό 
με σφραγισμένες οικονομικές προσφορές, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αντιμετώπιση 
ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες»  συνολικού προϋπολογισμού 35.721,287€, συμπεριλαμβανομένης 
της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α., σύμφωνα με την υπ΄ αρίθ. 20/2016 μελέτη της Δ/νσης Τ.Υ. Δήμου μας . 
 Η οικονομική προσφορά θα υποβληθεί με το σύστημα του ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
(άρθρο 5 του Κ.Δ.Ε.). 
 Κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή (άρθρο 26 του Κ.Δ.Ε). 
 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την  05

η
 Ιουλίου  2016  ημέρα Τρίτη και ώρα  10:00 π.μ.. (10:30 π.μ 

λήξη παραλαβής προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως 
στο Λουτράκι. 
Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν: 
1)Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:  
α.Εγγεγραμμένες στο  Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. 
εφόσον ανήκουν σε όλες τις τάξεις για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ. 
β.Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει 
διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του 
αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του 
Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 
γ.Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από 
ποιοτική και ποσοτική άποψη. 
2)Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ όπως τροποποιήθηκε από το 
άρθρο 199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε 
Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της 
καλούμενης κατηγορίας. 
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης 
στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει 
και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται 
το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 

ΑΔΑ: ΨΒΖ4ΩΛ3-3ΚΖ



10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, 
αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.  
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη ……του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας 
…………………….., με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω 
κοινοπραξίας). 
Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 
 Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της μελέτης 
(συμπεριλαμβάνεται και η αναθεώρηση) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ , ήτο ποσό 577,00€. 
 Η προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται σε  έξι  (6) ημερ/κούς μήνες.   
 Οι διαγωνιζόμενοι πέραν της Οικονομικής προσφοράς και της εγγυητικής επιστολής πρέπει να 
προσκομίσουν και τα δικαιολογητικά που αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 23 της διακήρυξης.  
 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν σφραγισμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς καθώς και 
τεύχη δημοπράτησης του έργου μέχρι και την Πέμπτη 30 Ιουνίου  έως 13:00, από τα γραφεία της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Δήμου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως-Λουτράκι αρμόδιος κ. Μελέτης Κων/νος ), με δική τους 
δαπάνη. Επίσης τα τεύχη δημοπράτησης θα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου: 
http://www.loutraki-agioitheodoroi.gr 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα γραφεία των υπηρεσιών του Δήμου μας τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος  υπάλληλος κ. Μελέτης Κων/νος  τηλ. 27443 -60.170). 

               
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1.πρώην ΤΥΔΚ Κορινθίας (Δημαρχείο Κορίνθου)            Ο   Δήμαρχος 
για δημοσίευση στον πίνακα    
ανακοινώσεων       
2)Σύνδεσμο Εργολάβων Δημ.΄Εργων 
3)Τεχνική Υπηρεσία Δήμου μας             Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος   
4)Δημοσίευση στον πίνακα ανακοινώσεων 
του Δήμου με αποδεικτικό.   
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