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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 
Ο ∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ διακηρύσσει την διεξαγωγή Ανοικτής Ηλεκτρονικής ∆ιαδικασίας κάτω των ορίων µε 

κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή για την 

ανάθεση της σύµβασης του έργου :  

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Τ.Κ.ΑΜΠΕΛΙΩΝ, Τ.Κ ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ,Τ.Κ. ΑΓ. ΒΛΑΣΙΟΥ 
ΤΗΣ ∆.Ε ΠΑΡΚΑΜΠΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» 

      

Προϋπολογισµού δηµοπράτησης :  1.736.000,00 € (Ευρώ, µε Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 

                                                         1.400.000,00 € (Ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α.) 

που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του N. 4412/2016 (Α’ 147) των κανονιστικών πράξεων 

(Προεδρικών ∆ιαταγµάτων και Υπουργικών Αποφάσεων) που εκδόθηκαν προς εκτέλεσή του, τους όρους 

της ∆ιακήρυξης, καθώς και της Μελέτης της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αγρινίου. 

Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύµφωνα µε το άρθρο 95 

του N. 4412/2016 (Α’ 147/08.08.2016) παράγραφος §2.α µε το σύστηµα ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΟΜΑ∆Α 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.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η 

∆ιακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 134-

138 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ/Α/160/8-8-2014), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-

2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 

∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 

∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr.  

∆ιεύθυνση 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 ∆ιαγωνισµοί"  της 

πύλης www.promitheus.gov.gr  στο ΚΗ∆ΜΗΣ καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής 

www.cityofagrinio.gr  (Τυχόν άλλες πληροφορίες σχετικά µε τον διαγωνισµό θα δίνονται από την ∆/νση 

Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αγρινίου, Παλαιά Ε.Ο. Αγρινίου-Ιωαννίνων, Πρώην ∆ηµαρχείο 

Νεάπολης, Αγρίνιο, Τ.Κ. 301 00,  Τηλ: 26410-60723, Fax: 26413-60738, Αριστείδης Παπαβασιλείου). 

Καταληκτική Ηµεροµηνία Υποβολής Προσφορών : 26-11-2019, ηµέρα Τρίτη 10:00  π.µ. 

Ηµεροµηνία Αποσφράγισης προσφορών : 03-12-2019, ηµέρα Τρίτη 10:00  π.µ. 

∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 

δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας:   

Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ και που είναι εγκατεστηµένα σε: 
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I. σε κράτος-µέλος της Ένωσης, 

II. σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

III. σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, 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 

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. 

IV. Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης., 

V. 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.  

VI. ∆εν 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). 

∆ικαιολογητικά 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:   

� Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ, προϋπολογισµού 1.400.000,00 € 

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι σε λοιπά κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης & 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 Σ∆Σ προσκοµίζουν τα προβλεπόµενα στο 

αντίστοιχο άρθρο 23.4 της ∆ιακήρυξης. 

Τα έξοδα ∆ηµοσίευσης της Περίληψης ∆ιακήρυξης στον τύπο θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ∆Ω∆ΕΚΑ (12) Ηµερολογιακούς Μήνες και αρχίζει 

από την ηµέρα υπογραφής της Σύµβασης. 

Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Προγράµµατος "ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι" ,  

Τα CPV έργου είναι:  45233120-6. 

       Για την συµµετοχή στον διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς 

φορείς, εγγυητικής επιστολής συµµετοχής, κατά τους όρους του Άρθρου 72 παράγραφος §1.α του N. 

4412/2016 (Α’ 147), συνολικού ύψους 28.000,00 € Ευρώ. Οι εγγυητικές  επιστολές θα απευθύνονται  

προς τον ∆ήµο Αγρινίου και σε περίπτωση διαγωνιζόµενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ 

όλων των µελών της. Ο χρόνος των εγγυητικών δεν πρέπει να είναι µικρότερος των Εννέα (9) µηνών και 

τριάντα ηµερών από την ηµεροµηνία ∆ηµοπράτησης. 

       Το αποτέλεσµα της ∆ηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Αγρινίου. 

  Αγρίνιο, 08-10-2019 
  Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
   
   
      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

 

ΑΔΑ: 97Μ3Ω65-Ι75
19PROC005672099 2019-10-08


		2019-10-15T12:13:59+0300
	MARIA ROUMPOU
	ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ




