
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
 
Ο Διμοσ Παλλινθσ προκθρφςςει Ανοικτό θλεκτρονικό διαγωνιςμό για τθν ανάκεςθ του  
ζργου: «Καταςκευή ςυνδέςεων & έργων επέκταςησ υφιςτάμενου δικτύου 
ακαθάρτων   Δ.Ε. Γέρακα» Αρ. μελ. 07/2018 με προχπολογιςμό 181.280,44 Ευρϊ (με 
Φ.Π.Α. 24%). 
1. Σο ζργο ςυντίκεται από τθν ακόλουκθ  κατθγορία εργαςιϊν : 
Κατθγορία  ΤΔΡΑΤΛΙΚΪΝ, με προχπολογιςμό 479.731,80  € χωρίσ ΦΠΑ (εργαςίεσ, ΓΕ&ΟΕ 
18%, απρόβλεπτα 15%, ανακεϊρθςθ και απολογιςτικζσ εργαςίεσ), ενϊ με (ΦΠΑ 24%)  
594.867,43 € και προβλζπεται να διατεκεί  για το ζτοσ 2018 ΠΟΟ 50.000,00 € από ίδιεσ 
πιςτϊςεισ, για το ζτοσ 2019  ποςό 272.000,00 ευρϊ και για το ζτοσ 2020  ποςό 272.867,43 
ευρϊ (πολυετισ υποχρζωςθ), ςτον ΚΑ 25.7312.0058 του προχπολογιςμοφ. 
2. Κωδικόσ  CPV 45232411-6 Καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ για ςωληνϊςεισ ακάθαρτων 
υδάτων  και Κωδικόσ ΝUTS3  (Σοποκεςίασ) L305. 
3. Προςφζρεται ελεφκερθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα 
τθσ ςφμβαςθσ ςτον ειδικό, δθμόςια προςβάςιμο, χϊρο «Θλεκτρονικοί διαγωνιςμοί» τθσ 
πφλθσ http://www.promitheus.gov.gr, ςτο ΚΘΜΔΘ ςτθν ενότθτα «Προκθρφξεισ», κακϊσ 
και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ http://www.pallini.gr  ςτθ διαδρομι: Ανοιχτι 
Διακυβζρνθςθ / Διαγωνιςμοί, από τθν ανάρτθςι τουσ ςε αυτά. 
4.Εφόςον ζχουν ηθτθκεί εγκαίρωσ, ιτοι ζωσ την 09/12/2018 και ϊρα 15:00 θ ανακζτουςα 
αρχι παρζχει ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και οποιαδιποτε 
ςχετικά δικαιολογθτικά, το αργότερο ςτισ  20/12/2018 και ϊρα 15:00. 
5.Ωσ προκεςμία υποβολισ προςφορϊν ορίηεται θ  20/12/2018  και ϊρα 10.00 π.μ. Θ 
θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα διενεργθκεί ςτα γραφεία τθσ Δ/νςθσ 
Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν, Ικάκθσ 12 Γζρακασ   την   03-01-2019 και ϊρα 10.00. 
6. Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά μόνο βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι) με επιμζρουσ ποςοςτά ζκπτωςθσ για κάκε 
ομάδα τιμϊν ομοειδϊν εργαςιϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 95, παρ.2α του Ν.4412/16. 
7. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά θ νομικά πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν που 
δραςτθριοποιοφνται ςε ζργα αντίςτοιχα τθσ κατθγορίασ σε έργα υδραυλικών τάξης 2ης 
ΜΕΕΠ και άνω  και που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 
α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 
β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Δ, ςτο βακμό που θ υπό 
ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ 
ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω υμφωνίασ, κακϊσ και 
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και 
ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν 
ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 
8. Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό απαιτείται θ κατάκεςθ εγγυθτικισ επιςτολισ  
φψουσ   9.595,00  Ευρϊ ( Εννζα χιλιάδεσ πεντακόςια ενενήντα τζςςερα  ευρϊ), θ 
οποία  κα ιςχφει το λιγότερο για διάςτθμα 30 (ΣΡΙΑΝΣΑ) θμερϊν από τθν  
θμερομθνία λιξθσ του χρόνου ιςχφοσ των προςφορϊν . 
 Ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν είναι ζξθ  (6) μινεσ από τθν θμερομθνία  
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Λιξεωσ υποβολισ των προςφορϊν, κατά το άρκρο 97 του Ν. 4412/16. 
9. Σο ζργο χρθματοδοτείται από ζςοδα του Διμου. Προκαταβολι δεν κα χορθγθκεί. 
10. Σο αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ κα εγκρικεί από τθν Οικονομικι Επιτροπι του Διμου 
Παλλινθσ. 
 

Ο ΔΘΜΑΡΧΟ 
 
 

Ακανάςιοσ Θ. Ηοφτςοσ 
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