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 Ο Δήμαρχος Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό 
μειοδοτικό διαγωνισμό για το έργο : «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών 
που προκαλούνται από θεομηνίες για το έτος 2018» µε προϋπολογισμό 222.000,00 € (µε 
Αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%).Το έργο χρηματοδοτείται από το 2003ΣΕ05500005 ΣΑΕ 055 
ΥΠ.ΕΣ. με το ποσό των 140.000,00 € και από  ΣΑΤΑ 2019 με το ποσό 82.000,00 € (Κ.Α. 30-
7333.023, CPV 45233120-6, NUTS EL541). 
 
 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με το σύστημα επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και θα 
πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
συστήματος. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται 
να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή. 

 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr ή www.eprocurement.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
μέχρι την 04/10/2018 καταληκτική ημερομηνία ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στην Ελληνική 
γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
προσφορών ορίζεται η 09/10/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα  10:00. Το αποτέλεσμα της 
δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη. 

 Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

       Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις :   

   α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη 
Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπ.Υ.ΜΕ., εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

   β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες 
Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται 
επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και 
σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

   γ. Προερχόμενες από τα 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. 

      Ενώσεις οικονομικών φορέων ήτοι: 

  Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε 
οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 76 του Ν.4412/2016 
(Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης 
κατηγορίας.  

  Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός 
κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη 
συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

 Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης. 

 Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα µε το 
άρθρο 66 του Ν.4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραµµα «Διαύγεια» diavgeia.gov.gr. 



ΑΔΑ: Ψ3Γ7Ω9Ξ-ΟΘΥ



  

 Τα τεύχη του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.gkaraiskakis.gr 
και στον χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, στο 
ΚΗΜΔΗΣ.  

 Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής 3.581,00 € που θα απευθύνεται στον Δήμο Γεωργίου 
Καραϊσκάκη. Οι προσφορές που θα υποβληθούν δεσμεύουν τους προσφέροντες για διάστημα 
έξι (6) μηνών και η προθεσμία ισχύος των εγγυητικών επιστολών θα είναι επτά (7) μήνες (άρθρο 
97 παρ.3 & άρθρο 72 παρ. 1 του Ν.4412/2016).  

 Πληροφορίες παρέχονται από την έδρα του Δήμου στην Άνω Καλεντίνη Άρτας τηλ.: 
2681360811, fax: 2681067690 και email : dcp.dhmos.g.karaiskakh@gmail.com. 

 

   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ    

 

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΙΓΔΟΣ 
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