
          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                 Αργοστόλι, 28-12-2011 

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΨΝ ΝΗΨΝ                                                           Αρ.Πρωτ.  54923 

ΔΗΜΟ ΚΕΥΑΛΛΟΝΙΑ 

 

ΠΕΡΙΛΗΧΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ  

 
1. Ο πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου Κεφαλλονιάς, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό 

για την ανάθεση του έργου: «AΠΟΦΕΣΕΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΨΝ ΔΔ ΠΟΡΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΕΥΑΛΛΟΝΙΑ» με 

προϋπολογισμό 6.147.797,00   ευρώ με  Υ.Π.Α. Σο έργο συντίθεται από την κατηγορία ΤΔΡΑΤΛΙΚΑ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΑ   

2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 14-02-2012, ημέρα Σρίτη και ώρα 10.00 και το σύστημα υποβολής 

προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών του άρθρου 6 παράγραφος 1 του Ν. 

3669/08. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή, υπό τις προϋποθέσεις του Ν.3263/04. 

3. το διαγωνισμό γίνονται δεκτές : Α) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες: 

α. Είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του 

Τ.ΠΕ.ΦΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΕΡΓΟΤ ΕΚΣΙΜΟΤΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ Ε ΕΤΡΩ ΚΑΛΟΤΜΕΝΕ  ΣΑΞΕΙ 

Α περίπτωση 

ΤΔΡΑΤΛΙΚΑ 4.068.884,59   Εκτός Νομού 4η η 5η   ,Εντός Νομού ή 2ου νομού,4η,5η  Αναβαθμισμένη Κ/Ξ  3η 

Η/Μ        783.745,08  Εκτός Νομου 2η  η 3η   ,Εντός Νομού ή 2ου νομού 2η 3η η 4η Αναβαθμισμένη Κ/Ξ  1η  

Β περίπτωση 

ΤΔΡΑΤΛΙΚΑ 4.197.504,59  Εκτός Νομού 4η η 5η   ,Εντός Νομού ή 2ου νομού,4η,5η  Αναβαθμισμένη Κ/Ξ  3η 

Η/Μ 655.125,08   Εκτός Νομου 1η , 2η  η 3η   ,Εντός Νομού ή 2ου νομού 1η  2η η 3η   

 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Φώρου (Ε.Ο.Φ.) ή 

από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες υμβάσεις (.Δ..) του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), 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. 

Β) Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, 

υπό τους όρους του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).   

4. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 97.500,00 € ευρώ με ισχύ 

τουλάχιστον δέκα  (10) μηνών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος προσφορών 

είναι εννέα  (9) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές 

προσφορές.  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η κατάθεση εγγύησης καλής εκτέλεσης ύψους 242.631,48 

ευρώ. ε περίπτωση που το ποσοστό έκπτωσης που πρόσφερε στο διαγωνισμό ο ανάδοχος είναι 

μεγαλύτερο του 12%, υποχρεούται να προσκομίσει για την υπογραφή της σύμβασης επιπλέον πρόσθετη 

εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 35 του Ν. 3669/08 

(ΚΔΕ) το ύψος της οποίας μπορεί να φτάσει και το 35% του προϋπολογισμού.  

Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται στο φορέα κατασκευής (Δήμος Κεφαλλονιάς) .  

Για την έγκυρη και παραδεκτή συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν στην Επιτροπή 

Διαγωνισμού, μέσα στην προθεσμία του άρθρου 18, το φάκελο της προσφοράς τους, σύμφωνα 

με τις κείμενες διατάξεις και  τις απαιτήσεις των άρθρων 23 και 24 της διακήρυξης 

Οι φάκελοι υποβάλλονται είτε (α) με κατάθεσή τους στην οικεία Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη 

επιστολή προς την αρχή που διενεργεί το διαγωνισμό είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της Τπηρεσίας 

που διεξάγει το διγωνισμό. 

5 ΣΟ ΕΡΓΟ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ  Ε.Π.ΠΕΡ.Ρ.Α. (Σαμείο  υνοχής – Εθνικοί Πόροι), ΑΡΙΘ. ΕΝΑΡ. 

2011Ε07580072 της ΑΕ 0758 ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 5.934.697,96 € ΚΑΙ ΜΕ ΣΗΝ ΤΠ’ ΑΡΙΘ. 

ΑΠΟΥΑΗ 509/2011 ΓΙΑ ΣΟΝ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΟΟΤ 213.098,58 € (ΙΔΙΨΣΙΚΕ ΤΝΔΕΕΙ-

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)» 

Οι πληρωμές του αναδόχου θα γίνονται από τον Κύριο του Έργου (Δήμος  Κεφαλλονιάς). 

6. Σο αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κεφαλλονιάς,  

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.3669/2008 



Η διάρκεια για την υλοποίηση των εργασιών είναι 22 μήνες  

7. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από τα γραφεία της 

Σεχνικής Τπηρεσίας Δήμου Κεφαλλονιάς, ταχ. δ/νση: Πλ. Βαλλιάνου Αργοστόλι ΣΚ 28100, μέχρι και την 08-02-

2012  και ώρα 15:00. Πληροφορίες: κ. Λ. Παγουλάτο, τηλ.: 26710-22472,  fax: 26710-22572. 

8. Διακήρυξη εστάλη στην Ε.Ε.Ε.Κ. στις 19-12-2012. 

 
  

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής 
  

 
  

Πσλαρινός Δημήτριος  
Α/Δήμαρτος δήμοσ Κεφαλλονιάς  

 


