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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 
 Ο Δήμαρχος Ζακύνθου  προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, με σφραγισμένες 
προσφορές για την ανάθεση του έργου :  
 

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΤΑΜΑΡΙ ΤΣΙΠΟΥ Δ.Δ. 
ΛΙΘΑΚΙΑΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΟΥ Δ. ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ ΣΤΗ ΜΠΟΧΑΛΗ 

ΑΓΩΓΟΣ Δ1 (Χ.Θ. 0+342 - Χ.Θ. 3+579)» 
 

με το σύστημα προσφοράς των επι μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο 
ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο 
οικονομικής προσφοράς της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08, του Ν. 3463/06, του Π.Δ. 
59/2007, του Π.Δ. 171/87 και του Π.Δ. 131/98. 
 
 Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών : 
 α)κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με προϋπολογισμό 1.378.362,23€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και 
απρόβλεπτα)  
 β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 42.714,90€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, 
και απρόβλεπτα ) και 

γ)κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ με προϋπολογισμό 85.336,54€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, και 
απρόβλεπτα).  
 
 Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό επικ. 
87/2013 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Ζακύνθου, ανέρχεται στο ποσό των 1.581.210,57 ΕΥΡΩ 
(χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των  1.944.889,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.). 
 
 Κατόπιν της από 11-5-2015 αποστολής της διακήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και της από 14-5-2015 διορθωτικής αυτής, ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 30 Ιουνίου 2015 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.00΄ π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών / Τμήμα 
Συγκοινωνιακών & Κτιριακών Έργων στο Δημοτικό κατάστημα Βανάτου (2ος όροφος) στο Βανάτο Ζακύνθου 
ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 
 
 Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την ίδια ημέρα και αμέσως μετά την ώρα λήξης της επίδοσής 
τους, στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών/Τμήμα Συγκοινωνιακών & Κτιριακών Έργων στο Δημοτικό 
κατάστημα Βανάτου (2ος όροφος) στο Βανάτο Ζακύνθου, από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού. 
 
 Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν 
διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με 
πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες 
πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία 
μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
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 Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου - 

Ιονίων Νήσων» 2007-2013 του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 09 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής 

Ιονίων Νήσων» από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕ: 2012ΕΠ02280023 

με ποσό 1.944.889,00€. 

 

 Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί : 

 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες : 

   
α. Είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. 
του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην: 
     -  2

η
 και άνω τάξη του ΜΕΕΠ ανεξαρτήτως έδρας για έργα κατηγορίας «ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ», 

     -  Α1 και άνω τάξη του ΜΕΕΠ ανεξαρτήτως έδρας για έργα κατηγορίας        
        «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ» και 
    -  Α1 και άνω τάξη του ΜΕΕΠ ανεξαρτήτως έδρας για έργα κατηγορίας «ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ». 

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.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν 

υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες έχουν κυρωθεί με 

σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου της τελευταίας, και το κείμενο των οποίων επιτρέπει ρητώς 

το άνοιγμα των κοινοτικών διαγωνισμών σε υποψηφίους που προέρχονται από αυτές τις χώρες, στα 

οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες 

στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού 

Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ.Προερχόμενες από 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. 

 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 

συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ, όπως τροποποιήθηκε από 

το άρθρο 199, παρ. 2γ περ. ββ) του ν. 4281/2014  (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. 

 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων  για την κάλυψη των διάφορων κατηγοριών των εργασιών 

του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 

επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την 

οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί 

λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας.   

Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση 

και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 

κατηγορίας. 

 

4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην ανάλογη τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα 

κατηγορίας υδραυλικών, Η/Μ και οδοποιίας, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ, 

(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

 

5. 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. 
 

 Για το διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3669/08, του Ν. 3614/2007, 
του Ν. 3886/2010, του Ν. 4013/2011, του Ν. 4129/2013, του Ν. 3861/2010, του Ν. 3548/2007 και του Π.Δ. 
59/2007.  
 

 Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους τριάντα μία 

χιλιάδων εξακοσίων είκοσι πέντε Ευρώ (31.625,00 €) και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) 
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ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  
  
 Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι τετρακόσιες πενήντα (450) ημερολογιακές ημέρες 
και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 
 
 Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα 
τύπου Α. 
 
 Σύμφωνα με το αρθρ. 10 του Ν. 3614/2007, όπως τροποποιήθηκε με το αρθρ. 242 του Ν. 4072/2012, 
ειδικώς στα συγχρηματοδοτούμενα έργα δίνεται η δυνατότητα προκαταβολής, σύμφωνα με το αρθρ. 51 του 
Ν. 3669/2008. 
 
          Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ζακύνθου. 
 
 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών/Τμήμα Συγκοινωνιακών & Κτιριακών Έργων στο Δημοτικό κατάστημα Βανάτου (2ος 
όροφος) στο Βανάτο Ζακύνθου (Αρμόδιος: Αντώνιος Κορφιάτης, τηλ. 2695360921) τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες για να λάβουν γνώση της μελέτης.  
  
 Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Έντυπο Οικονομικής 
προσφοράς πρωτότυπο και σφραγισμένο κ.λπ.) χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους μέχρι και την Τετάρτη 
24 Ιουνίου 2015 πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας και εφ’ όσον ζητηθούν 
εμπρόθεσμα, χορηγούνται εντός έξι (6) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης από την 
Προϊσταμένη Αρχή (Αρμόδιος: Αντώνιος Κορφιάτης, τηλ. 2695360921). Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να αναζητήσουν τα τεύχη δημοπράτησης στην ιστοσελίδα του Δήμου Ζακύνθου www.zakynthos.gov.gr. 

 
 
 

Ζάκυνθος,   14 /05 / 2015 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
 
 
 
 

ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΣΑΣ 

http://www.zakynthos.gov.gr/
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