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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Ο Δήμος Λευκάδας, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών
δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 , 95 παρ. 2.(α) του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ
147/Α/8-8-2016) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα με του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/9-03-2021),
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου " «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ
i
ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΛΠΑΙΝΑΣ - ΛΕΥΚΑΔΑΣ» Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε
70.000,00 Ευρώ και αναλύεται σε:
Δαπάνη Εργασιών 41.559,70 €
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 7.480,75 €
ii
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 7.356,07
€, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 55,09€ σύμφωνα με το άρθρο
153 του ν. 4412/2016.
cpv: 45332200-5
iii
.............................................................
2. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι εκατόν είκοσι ημερολογιακές ημέρες (120) από την
ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
ΔΕΝ προβλέπονται και τμηματικές προθεσμίες.
3.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και του εθνικού συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων συμβάσεων .Οι προσφορές υποβάλλονται από του οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η. ΔΗ.Σ.
4. Η ημερομηνία λήξεις της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 08-02-2022 ημέρα Τρίτη και
ώρα 15:00.
5. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών 11-02-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα
11:00
6. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 26453-60528 ή 60529, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία κ. Ασπασία Σούνδια
– κ. Μαρία Τριτσαρώλη
7.Δικαίωμα συμμετοχής έχουν :
iv
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται για έργα
v
vi
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με προϋπολογισμό 56.396,9 και που είναι εγκατεστημένα σε :
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
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
vii
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 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.
Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται
η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς
φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που
viii
επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης .
21.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης

ix,

21.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των
παρ. 1 (γ) και (ε) 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).
8. Το έργο χρηματοδοτείται από Ιδίους Πόρους και είναι εγγεγραμμένο στον τακτικό προϋπολογισμό του
Δήμου με Κ.Α. Ε. 25-7312.047 και πίστωση 70.000,00€ έτους 2021.
9. Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο ,σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από το άρθρο 150
του Ν. 4412/2016 και τη διακήρυξη του έργου
10. Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Λευκάδας.
11. Τα έγγραφα της σύμβασης θα διατίθενται στον ειδικό ,δημόσια προσβάσιμο χώρο, "ηλεκτρονικοί
διαγωνισμοί" της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στη ιστοσελίδα του Δήμου Λευκάδας
www.lefkada.gov.gr.
12. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως , μέχρι τις 01-02-2022 οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους
προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά
με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά , το αργότερο στις 04-02-2022. Η διακήρυξη του
έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις δ/εις του Ν 4412/2016), όπως τροποποιήθηκε με του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ
36/9-03-2021)
13. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4412/2016
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους Χίλια εκατόν τριάντα ΕΥΡΩ (1.130,00 € ) , που θα απευθύνεται στο
Δήμο Λευκάδας, σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο
ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
14. Κατά τα λοιπά ως ορίζει ο Ν. 4412/16 και η αναλυτική Διακήρυξη του έργου που εγκρίθηκε από την
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας με την υπ’ αρθ 764/2021 απόφασή της.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

i

ii

ΚΑΛΟΣ

Σε περίπτωση που περιλαμβάνονται τυχόν δικαιώματα προαίρεσης, διαμορφώνεται
αναλόγως η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (προϋπολογισμός δημοπράτησης) και το παρόν
άρθρο (πρβ. άρθρα 6 παρ. 1 και 132 παρ. 1 περ. α' του ν. 4412/2016).
Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επαναϋπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης,

ανάλογα με την προσφερθείσα έκπτωση, ώστε να διατηρείται η εν λόγω ποσοστιαία αναλογία
του 15% επί της δαπάνης εργασιών με ΓΕ&ΟΕ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 περ. β του
άρθρου 156 ν. 4412/2016.
iii Πρβλ. άρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016.
iv
Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να
καλούν συγκεκριμένες τάξεις/ πτυχία του ΜΕΕΠ.
v
Κατ’ αντιστοιχία με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου σύμφωνα με το άρθρο 11 της
παρούσας (αναφέρεται η κατηγορία ή οι κατηγορίες στις οποίες εμπίπτει το έργο σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 45 του π.δ/τος 71/2019 ).
vi Για την κατανόηση πρακτικών διαδικασιών, ιδίως κατά την εξέταση της συμμετοχής τρίτων
χωρών σε διαγωνισμούς, βλ. τις «Κατευθυντήριες γραμμές για τη συμμετοχή τρίτων χωρών
στην αγορά δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ», Βρυξέλλες, 24.7.2019 C(2019) 5494 final.
vii
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https://wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
viii Για το έλεγχο των χωρών που έχουν συνάψει συμφωνίες με την Ένωση δες την ιστοσελίδα της
Επιτροπής https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/international_en
ix
Πρβλ περ. ε παρ. 1 άρθρου 91 ν. 4412/2016.

