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Καρπενήσι  22-3-2016 
Αρ. Πρωτ. :  3765 
 
ΕΡΓΟ : ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ 
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. 
ΔΟΜΙΑΝΩΝ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  23.000,00€(με 
ΦΠΑ) 

  
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :        89/ 2016 CPV: 45233141-9 
ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :  06 / 2017  

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

1.  Ο Δήμος Καρπενησίου  προκηρύσσει δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 

117 του Ν.4412/16 για την επιλογή αναδόχου του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ 
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΟΜΙΑΝΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 

μελέτης 23.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Το έργο συντίθεται από την κατηγορία  εργασιών 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 

2.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού 

(Διακήρυξη, Οικονομική προσφορά κ.λπ.) από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καρπενησίου 

(Ύδρας 6- Καρπενήσι) μέχρι και την 31-3-2017, αφού καταβάλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής 

τους που ανέρχεται σε  10 ευρώ  Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22373 -50077  αρμόδιος υπάλληλος 

για επικοινωνία κ. Δημ. Μπαμπαλής. 

3.  Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 06-04-2017, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:00(ώρα λήξης 

επίδοσης προσφορών) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο  ποσοστό έκπτωσης 

σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 125 του  Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4.  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οικονομικοί φορείς που α)είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και 

είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη 

Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ καθώς και εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στα μητρώα 

Περιφερειακών Ενοτήτων β) δεν είναι εγκατεστημένοι  στην Ελλάδα  οπότε συμμετέχουν 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23.4 της διακήρυξης. 
Οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.  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  
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση  εγγυητικής επιστολής. 

6.  Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ 2016 και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για 

τα έργα αυτά καθώς και της κράτησης ύψους 0,06% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το αρ. 4 του Ν. 4013/2011. 

7.  Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Καρπενησίου. 
                                                                      ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ  22/3/2017 
                                                                              Ο δήμαρχος 
 
 
 

                                                               ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ 
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