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 Ο Δήμαρχος Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη προκηρύσσεί ανοίχτό δημόσίο ηλεκτρονίκό 
μείοδοτίκό δίαγωνίσμό γία το έργο : «ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΒΑΘΥ 
ΔΙΑΣΕΛΛΟ ΩΣ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ» (με πρου πολογίσμο  612.199,19  € χωρί ς Φ.Π.Α. 24%). 

Η συ μβαση περίλαμβα νεταί στην Πρα ξη: «ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ 

ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΒΑΘΥ ΔΙΑΣΕΛΛΟ ΩΣ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ» η οποί α ε χεί ενταχθεί  στο Επίχείρησίακο  

Προ γραμμα «Υποδομε ς Μεταφορω ν, Περίβα λλον καί Αείφο ρος Ανα πτυξη 2014-2020»,  με βα ση την με 

αρ. πρωτ. οίκ. 2667/30.03.2018 του Υπουργεί ου Οίκονομί ας καί Ανα πτυξης – Επίχείρησίακο  

Προ γραμμα «Υποδομε ς Μεταφορω ν, Περίβα λλον καί Αείφο ρος Ανα πτυξη 2014-2020», Άξονας 

Προτεραίο τητας 14  με κωδίκο  14.31.34.1 (Α/Α ΟΠΣ 1469, ΑΔΑ: 78ΟΩ4653Ο7-Α76) με τί τλο 

«Δίατη ρηση καί προστασί α του περίβα λλοντος – προαγωγη  της αποδοτίκη ς χρη σης των πο ρων» στο 

πλαί σίο της προ σκλησης με αρίθ. πρωτ. οίκ. 5099/28.04.2015, καί ε χεί λα βεί κωδίκο  MIS 5001778. 

Το ε ργο χρηματοδοτεί ταί απο  την Ευρωπαί κη  Ένωση (Ταμεί ο Συνοχη ς) καί απο  εθνίκου ς 

πο ρους με σω του ΠΔΕ με αρίθ. ενα ρίθ. ε ργου 2018ΣΕ27510064 ΚΩΔ. ΣΑ: Ε2751 (ΚΑ: 25.7341.001, CPV: 

45231300-8, 45232100-3, 45232152-2) καί συντίθεταί από τίς ακόλουθες κατηγορίες : Υδραυλίκών 

547.860,12 € καί Η/Μ 63.339,07 € (δαπάνη εργασίών, ΓΕ & ΟΕ καί απρόβλεπτα). 
 Ο δίαγωνίσμός θα δίεξαχθεί με το σύστημα επίμέρους ποσοστά έκπτωσης καί θα 
πραγματοποίηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του Εθνίκού Συστήματος Ηλεκτρονίκών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) µέσω της δίαδίκτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Γία τη 
συμμετοχή στο δίαγωνίσμό οί ενδίαφερόμενοί οίκονομίκοί φορείς απαίτείταί να δίαθέτουν ψηφίακή 
υπογραφή. 

 Οί προσφορές υποβάλλονταί από τους οίκονομίκούς φορείς ηλεκτρονίκά, µέσω της 
δίαδίκτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr ή www.eprocurement.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 
05/09/2019 καταληκτική ημερομηνία ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στην Ελληνική 
γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
προσφορών ορίζεται η 11/09/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα  10:00 π.μ. Το αποτέλεσμα της 
δημοπρασίας θα εγκρίθεί από την Οίκονομίκή Επίτροπή Δη μου Γεωργί ου Καραί σκα κη. 
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Στον δίαγωνίσμό δίκαίούνταί να συμμετάσχουν: 

Μεμονωμένες εργοληπτίκές επίχείρήσείς :   

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτίκών Επίχείρήσεων που τηρείταί στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., 
εφόσον ανήκουν στην 1η τα ξη καί α νω γία ε ργα κατηγορί ας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ καί στην Α1 τα ξη καί α νω γία 
ε ργα κατηγορί ας  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ   ή  στην 1η τα ξη  καί α νω  γία ε ργα κατηγορί ας  
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οίκονομίκού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψεί την συμφωνία γία τίς Δημόσίες Συμβάσείς (Σ.Δ.Σ.) του 
Παγκόσμίου Οργανίσμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνταί επίσημοί κατάλογοί 
αναγνωρίσμένων εργοληπτών, εφόσον είναί εγγεγραμμένες σε αυτούς καί σε τάξη καί κατηγορία 
αντίστοίχη με τίς καλούμενες του Ελληνίκού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από τα ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνταί επίσημοί κατάλογοί 
αναγνωρίσμένων εργοληπτών, εφόσον αποδείκνύουν ότί έχουν εκτελέσεί έργα παρόμοία με το 
δημοπρατούμενο, από ποίοτίκή καί ποσοτίκή άποψη. 

Ενώσείς οίκονομίκών φορέων ήτοί: 

Κοίνοπραξίες Εργοληπτίκών Επίχείρήσεων των παραπάνω περίπτώσεων α, β καί γ σε οποίονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 76 του Ν.4412/2016 (Κοίνοπραξία στην ίδία 
κατηγορία) καί υπό τον όρο ότί κάθε Εργοληπτίκή Επίχείρηση θα συμμετέχεί στο κοίνοπρακτίκό σχήμα 
με ποσοστό όχί μίκρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.  

Κάθε εργοληπτίκή επίχείρηση συμμετέχεί, είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοίνοπρακτίκού 
σχήματος. Κατά τα λοίπά εφαρμόζονταί οί ίσχύουσες δίατάξείς γία τη συμμετοχή εργοληπτίκών 
επίχείρήσεων σε δίαγωνίσμούς γία την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Η συνολίκή προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεταί σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης. 

Περίληψη της παρούσας Δίακήρυξης δημοσίεύεταί στον Ελληνίκό Τύπο, σύμφωνα µε το άρθρο 66 του 
Ν.4412/2016 καί αναρτάταί στην «Δίαύγεία» (diavgeia.gov.gr). 

Τα τεύχη του δίαγωνίσμού έχουν αναρτηθεί στην ίστοσελίδα του Δήμου https://gkaraiskakis.gr/ καί 
στον χώρο «ηλεκτρονίκοί δίαγωνίσμοί» της δίαδίκτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, στο 
ΚΗΜΔΗΣ.  

Εγγυητίκή Επίστολή συμμετοχής 12.244,00 € που θα απευθύνεταί στον Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη. 
Οί προσφορές που θα υποβληθούν δεσμεύουν τους προσφέροντες γία δίάστημα έξι (6) μηνών καί η 
προθεσμία ίσχύος των εγγυητίκών επίστολών θα είναί επίπλέον τριάντα (30) ημέρες (μέχρί καί την 
04/04/2020  άρθρο 97 παρ.3 & άρθρο 72 παρ. 1 του Ν.4412/2016).  

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

 

    

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ    

 

ΠΕΡΙΚΛΗΣ Α. ΜΙΓΔΟΣ 
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