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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    ΕΡΓΟ: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                          ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Δ.Ε. ΦΥΛΛΟΥ» 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                            ΘΕΣΗ: Δ.Ε. ΦΥΛΛΟΥ 

& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ                                                 CPV  : 76300000-6 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

Β. ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗ 4                                          ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :ΣΑΤΑ 2019 

432 00 ΠΑΛΑΜΑΣ  

Αριθμ. Μελέτης: 5/2019    Αριθμ.πρωτ. : 8507 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Δ.Ε. ΦΥΛΛΟΥ» 

 

 

Ο Δήμαρχος Παλαμά 

 

προκηρύσσει 

 

συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την 

κατασκευή του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Δ.Ε. ΦΥΛΛΟΥ» 

 

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 74.000,00 €, με τη δαπάνη των εργασιών: 43.965,40 

€ , τη δαπάνη των Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%): 7.913,77 €, τη δαπάνη των απροβλέπτων (15%): 

7.781,88 €, αναθεώρηση: 16,37 €, τη δαπάνη του Φ.Π.Α. (24%): 14.322,58 €. 

 

 
Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ 2019 και είναι εγγεγραμμένο στον Κ.Α: 25-7336.16 

του προϋπολογισμού του Δήμου. 

 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147), όπως αυτός ισχύει 

κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και με τους όρους της 

Αναλυτικής Διακήρυξης. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με τον συνοπτικό 

διαγωνισμό του άρθρου 117 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. 

 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 125 του ν. 4412/2016. Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία 

προσφορά, δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών και δε γίνονται δεκτές 

προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. 

 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

 

Στοιχεία σχετικά με τον τόπο εκτέλεσης του έργου αλλά και περιγραφή & ουσιώδη 

χαρακτηριστικά αυτού δίδονται στα άρθρα 11.2 και 11.3 του τεύχους της Αναλυτικής 

Διακήρυξης. 

 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε (80) ογδόντα ημέρες από την ημέρα 

υπογραφής της σύμβασης 
            

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 18 είτε (α) με 

κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την 
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αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής 

(Ταχυδρομική διεύθυνση: Β.Παπακυρίτση 4, Τ.Κ. 43200, Παλαμάς-Καρδίτσας). 

   

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 

05/11/2019, ημέρα Τρίτη  και ώρα  10:00 π.μ. 

 

Ως ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 05/11/2019, ημέρα 

Τρίτη   και ώρα 11:00 π.μ. 

 

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν 

μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική 

ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας 

αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν 

τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης και 

αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει. Αν και 

στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν 

υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά 

των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.  

 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης έχουν: 

…. Όπως αναφέρονται στο Άρθρο 21 της διακήρυξης …  

  

Για το διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 7 

της Αναλυτικής Διακήρυξης. 

 

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 16 της αναλυτικής διακήρυξης. 

 

Η έγκριση δέσμευσης πίστωσης έγινε με την υπ’ αρ. 415/3-9-2019 απόφαση του Δημάρχου.  

 

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο 

της σύμβασης, τα παραρτήματά τους και το έντυπο οικονομικής προσφοράς, στην ιστοσελίδα 

της Υπηρεσίας www.palamas.gr – Διαφάνεια – Διαγωνισμοί – Έργων. Για να υποβάλλουν όμως 

προσφορά οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να προμηθευτούν δωρεάν το έντυπο της 

Οικονομικής Προσφοράς, από τα γραφεία της αναθέτουσας αρχής, υπεύθυνη κα Πέτρου 

Σωτηρία, τηλ. 2444350141, ή να το τυπώσουν από την ηλεκτρονική μορφή του, φέροντας 

τη σφραγίδα και τα επίσημα στοιχεία της Υπηρεσίας. 

 

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 29/10/2019  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 

1/11/2019. 

 

Πληροφορίες παρέχονται από τους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. 

Καραμαλίγκα Γεώργιο και κα Τζέλλα Ιωάννα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΜΑ 

 

 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΛ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 

http://www.palamas.gr/
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