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ΠΕΡΘΛΗΦΗ ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ  

 
1. Ο πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο  Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Κεθαιινληάο, πξνθεξχζζεη αλνηθηφ 
δηαγσληζκφ γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ: «ΔΘΚΣΤΟ ΤΔΡΕΤΗ ΑΡΓΟΣΟΛΘΟΤ-ΥΑΜΗΛΗ ΖΧΝΗ» κε 
πξνυπνινγηζκφ  4.840.000,00 επξψ ρσξίο Φ.Π.Α. Σν έξγν ζπληίζεηαη απφ ηελ θαηεγνξία ΤΓΡΑΤΛΙΚΑ.  

2. Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζηηο 31 IANOYAΡΘΟΤ 2012, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 10.00 θαη ην ζχζηεκα 
ππνβνιήο πξνζθνξψλ είλαη κε επηκέξνπο πνζνζηά έθπησζεο θαηά νκάδεο ηηκψλ ηνπ άξζξνπ 6 
παξάγξαθνο 1 ηνπ Ν. 3669/08. Κξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη ε ρακειφηεξε ηηκή, ππφ ηηο 
πξνυπνζέζεηο ηνπ Ν.3263/04. 

3. ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηέο : Α) Μεμονωμένερ επγοληπηικέρ επισειπήζειρ, νη νπνίεο: 

α. Δίλαη εγγεγξακκέλεο ζην Μεηξψν Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (Μ.Δ.ΔΠ.) πνπ ηεξείηαη ζηε Γ.Γ.Γ.Δ. ηνπ 

Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ., εθφζνλ αλήθνπλ ζηελ 4
ε
 θαη άλσ ηάμε  γηα έξγα θαηεγνξίαο Τδξαπιηθά ή ζηελ 4

ε
 θαη άλσ 

ηάμε γηα έξγα θαηεγνξίαο Ηιεθηξνκεραλνινγηθά. 

β. Πξνεξρφκελεο απφ θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ 

(Δ.Ο.Υ.) ή απφ θξάηε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηελ ζπκθσλία γηα ηηο Γεκφζηεο πκβάζεηο (.Γ..) ηνπ 

Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ (Π.Ο.Δ.), ζηα νπνία ηεξνχληαη επίζεκνη θαηάινγνη αλαγλσξηζκέλσλ 

εξγνιεπηψλ, εθφζνλ είλαη εγγεγξακκέλεο ζηνπο θαηαιφγνπο απηνχο θαη ζε ηάμε θαη θαηεγνξία αληίζηνηρε κε 

ηηο θαινχκελεο ηνπ Διιεληθνχ Μεηξψνπ Μ.Δ.Δ.Π. 

γ. Πξνεξρφκελεο απφ σο αλσηέξσ β΄ θξάηε, ζηα νπνία δελ ηεξνχληαη επίζεκνη θαηάινγνη αλαγλσξηζκέλσλ 

εξγνιεπηψλ, εθφζνλ απνδεηθλχνπλ φηη έρνπλ εθηειέζεη έξγα παξφκνηα κε ην δεκνπξαηνχκελν, απφ 

πνηνηηθή θαη πνζνηηθή άπνςε. 
Β) Κοινοππαξίερ Δξγ. Δπ. ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ α, β θαη γ ζε νπνηνλδήπνηε ζπλδπαζκφ κεηαμχ 
ηνπο, ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Ν. 3669/08 (ΚΓΔ).   

4. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο χςνπο 94.869,55 € επξψ 
κε ηζρχ ηνπιάρηζηνλ εθηά (7) κελψλ, κεηά ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ο ρξφλνο ηζρχνο 
πξνζθνξψλ είλαη έμη  (6) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γελ γίλνληαη δεθηέο 
ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο.  
Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο χςνπο 237.173,88 
επξψ. ε πεξίπησζε πνπ ην πνζνζηφ έθπησζεο πνπ πξφζθεξε ζην δηαγσληζκφ ν αλάδνρνο είλαη 
κεγαιχηεξν ηνπ 12%, ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο επηπιένλ 
πξφζζεηε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ 
Ν. 3669/08 (ΚΓΔ) ην χςνο ηεο νπνίαο κπνξεί λα θηάζεη θαη ην 35% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.  
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο απεπζχλνληαη ζην θνξέα θαηαζθεπήο (Γήκνο Κεθαιινληάο) .  

5. Σν έξγν είλαη εληαγκέλν ζην Δ.Π. Γ.Δ.Π.Ι.Ν. 2007-2013 θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ θνηλνηηθνχο πφξνπο 
(Δ.Σ.Π.Α.). Η ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ αλαιχεηαη  σο εμήο: 
 Γεκφζηα δαπάλε ζην Π.Γ.Δ.: 4.132.514,89 € (ΚΑ 2011 ΔΠ 02280002)  
 Πνζφ ηδίαο ζπκκεηνρήο  Γ.Δ.Τ.Α. δήκνπ Κεθαιινληάο: 707.485,11 € 
 ΦΠΑ ρξεκαηνδνηνχκελν απφ πφξνπο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. δήκνπ Κεθαιινληάο: 1.113.200,00 € 
ΤΝΟΛΟ ΓΗΜΟΙΑ ΓΑΠΑΝΗ 5.953.200,00 € 

Οη πιεξσκέο ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλνληαη απφ ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ (Γ.Δ.Τ.Α. Κεθαιινληάο). 

6. Σν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Κεθαιινληάο,  
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.3263/2004. 
Η δηάξθεηα γηα ηελ πινπνίεζε ησλ εξγαζηψλ είλαη 730 εκεξνινγηαθέο εκέξεο 

7. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ηα γξαθεία ηεο 
Σερληθήο Τπεξεζίαο Γήκνπ Κεθαιινληάο, ηαρ. δ/λζε: Πι. Βαιιηάλνπ Αξγνζηφιη ΣΚ 28100, κέρξη θαη ηελ 26

η
 

ΘΑΝΟΤΑΡΘΟΤ 2012 και ώπα 15:00. Πιεξνθνξίεο: θ. Λ. Παγνπιάην, ηει.: 26713-60165,  fax: 26710-22572. 

8. Γηαθήξπμε εζηάιε ζηελ Δ.Δ.Δ.Κ. ζηηο 05-12-2011. 
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Πςλαπινόρ Δημήηπιορ  
Α/Δήμαπσορ δήμος Κεθαλλονιάρ  

 


