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Αριθµ. Πρωτ.  ΟΙΚ100750/41199       

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ    

 
Η Οικονοµική Επιτροπή  της  Περιφέρειας Ιονίων Νήσων   προκηρύσσει   ανοιχτό διαγωνισµό 
µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.)   
σύµφωνα µε τις διατάξεις του N. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής  του έργου 
«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ»  
προϋπολογισµού  375.400,00  €  µε  Κ.Ε. 2015ΕΠ52200000 της ΣΑΕΠ 522. 
Το έργο συντίθεται από την   ακόλουθη  κατηγορία  Ο∆ΟΠΟΙΙΑ µε προϋπολογισµό 302.741,94€  
που περιλαµβάνει Εργασίες, ΓΕ & ΟΕ, Απρόβλεπτα και Αναθεώρηση.  
Τα τεύχη δηµοπράτησης οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να τα αναζητήσουν στην   ηλεκτρονική 
διεύθυνση www.pin.gov.gr (από την οποία  δύνανται να τα αναπαράγουν δωρεάν και µε δική 
τους ευθύνη) στην διαδροµή Προκηρύξεις – ∆ιαγωνισµοί,  καθώς και στον  ελεύθερα 
προσβάσιµο χώρο του ΕΣΗ∆ΗΣ.   
     Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύµφωνα µε την πρότυπη ∆ιακήρυξη που εγκρίθηκε µε 
την αρ. 29ΕΣ/2017 απόφαση της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. (ΦΕΚ3074/18-08-2017/Β). 
 
    Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η                          
19 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017, ηµέρα ΤΡΙΤΗ  και ώρα λήξης, ορίζεται η ώρα 10:00π.µ. 

Ως ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η                      
28 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017, ηµέρα  ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:00 π.µ. 

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους 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.   
 
 Στον διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετάσχουν:  
 
 ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν οικονοµικοί φορείς που είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή 
ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται  στην κατηγορία  Ο∆ΟΠΟΙΙΑ  και είναι 
εγγεγραμμένοι στην Πρώτη (1η) Τάξη,  (δεν προβλέπεται η συμμετοχή επιχειρήσεων με 
βεβαίωση εγγραφής στα Περιφερειακά Μητρώα ή στην Α1 και Α2 τάξη)  
και που είναι εγκατεστηµένοι : 
 
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 Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση 
δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 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. 
 
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 
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και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016. ∆εν απαιτείται από τις εν λόγω 
ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς.  
Οι προσφέροντες πρέπει να πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, όπως αυτά καθορίζονται 
στην αναλυτική ∆ιακήρυξη. 
 
 Για την συµµετοχή στον διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση από τους συµµετέχοντες 
οικονοµικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, 
εγγυητικής επιστολής συµµετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 6.055,00 ευρώ.  
Στην 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. 
 
Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων  (Προϊσταµένη  Αρχή ). 
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