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ΕΡΓΟ:

Πρέβεζα,  05./04./2018  
 
 Αρ. πρωτ. .7290 . 
 
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΠΡΟΛΗΨΗΣ	ΚΑΙ	
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ	ΖΗΜΙΩΝ	ΚΑΙ	
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ	ΠΟΥ	
ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ	ΑΠΟ	ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ	
ΣΤΟΥΣ	ΟΤΑ	Α	ΚΑΙ	Β	ΒΑΘΜΟΥ	ΤΗΣ	
ΧΩΡΑΣ	‐	ΕΡΓΟ	2003ΣΕ05500005‐
ΕΚΤΑΚΤΗ	ΕΠΙΧΩΡΗΓΗΣΗ	ΔΗΜΟΥ	
ΠΡΕΒΕΖΑΣ.»» 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 

 
Ο Δήμος Πρέβεζας διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου 
“«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	 ΠΡΟΛΗΨΗΣ	 ΚΑΙ	 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ	 ΖΗΜΙΩΝ	 ΚΑΙ	 ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ	 ΠΟΥ	
ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ	 ΑΠΟ	 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ	 ΣΤΟΥΣ	 ΟΤΑ	 Α	 ΚΑΙ	 Β	 ΒΑΘΜΟΥ	 ΤΗΣ	 ΧΩΡΑΣ	 ‐	 ΕΡΓΟ	
2003ΣΕ05500005‐ΕΚΤΑΚΤΗ	 ΕΠΙΧΩΡΗΓΗΣΗ	ΔΗΜΟΥ	ΠΡΕΒΕΖΑΣ.»» Εκτιμώμενης αξίας 300.000Ευρώ 
(με Φ.Π.Α.) με χρηματοδότηση από ΣΑΕ 055 ΥΠΟΥΡ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ.. που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.4412/2016 και την σχετική διακήρυξη. 
 
1. Επωνυμία-Διευθύνσεις-Επικοινωνία 
1.1. Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (οδός Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 – 48100 Πρέβεζα τηλ. 
2682360610 φαχ. 2682360640)  
1.2. Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
1.3.  Φορέας κατασκευής του έργου: ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ   
1.4. Προϊσταμένη Αρχή : ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  
1.5. Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία : Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
1.6. Δ/νση στο διαδίκτυο: www...... 
1.7. Στα έγγραφα της σύμβασης προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση 
στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς 
και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (εφόσον διαθέτει).  
1.8. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 30./04./2018.  η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους 
προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με 
τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 03/05/2018  
1.9. Αρμόδιος για πληροφορίες: .Στ. Παπανικας  (τηλ...2682026891) η Ν. Τσουμανης , (τηλ...2682026614) .. και 
φαξ:  2682027553 ........ 
 
2. CPV:  45233120-6 (Έργα Οδοποιίας) 
    
3. Είδος Σύμβασης: ΕΡΓΟ 
 
4. Τόπος Εκτέλεσης: ......... NUTS: EL541 Arta-Preveza 
 
5. Διάρκεια Σύμβασης: Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι . ΤΡΕΙΣ  (3) . ημερολογιακοί μήνες . 
 
6. Προϋποθέσεις συμμετοχής: 
6.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην Α2   
τάξη και άνω (καθώς και ενώσεις οικονομικών φορέων τάξης ..... με αναβάθμιση ορίου) στην κατηγορία 
ΟΔΟΠΟΙΙΑ   και που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
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β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, 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 
δ) 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. 
6.2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης., 
6.3. 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.  
Δεν 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). 
 
7. Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών  
7.1 Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του 
Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού (Ανοικτή διαδικασία μέσω του εθνικού 
συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). 
7.2 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 95 παρ. 2.α του ν. 4412/2016 (επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών).  
7.3 Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά.  
7.4 Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 
7.5 Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. 
 
8. Κριτήριο Ανάθεσης :  Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) 
 
9. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών-αποσφράγισης: 
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 07-05-2018, ημέρα 
.Δευτέρα ..... και ώρα .10.00 ...........  
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η.. 10-05-2018., ημέρα.. Πέμπτη 
. και ώρα . 10.00 . από την αρμόδια Ε.Δ. του Δήμου Πρέβεζας. 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, σε ηλεκτρονικό φάκελο 
του υποσυστήματος. 
 
10. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό 
κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα ΕΞΗ (6)  μηνών, από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 
 
11. Γλώσσα Διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά 
έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 
 
12. Χρηματοδότηση: Η χρηματοδότηση του έργου καλύπτεται από την ΣΑΕ 055 /ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  έτους 2018   με Κ.Α. 02.64.7336.418.. με το ποσό των  300.000,00 . ευρώ. 
 
13. Εγγύηση συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες 
οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1α του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των  4.839,00 . ευρώ.  
 
14. Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας: Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Πρέβεζας. 
 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
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