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ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 

1. Ο Δήκνο Ι.Π. Μεζνινγγίνπ πξνθεξχζζεη ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ 

«Εργασίες Αποκατάστασης στο ΔΑΚ Μεσολογγίοσ», (CPV:45212225-9) κε ζπλνιηθφ 
πξνυπνινγηζκφ 60.000,00€  € (κε ΦΠΑ 24%).  
Τν έξγν αθνξά εθηέιεζε εξγαζηψλ θαζαίξεζεο ππάξρνπζαο ζηέγεο, ηνπνζέηεζεο λέαο απφ πάλει 
αινπκηλίνπ θαη κεξηθή απνθαηάζηαζε αινπκηλίσλ ζην Κιεηζηφ Γπκλαζηήξην ηνπ ΔΑΚ Μεζνινγγίνπ.  
Η ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζε ενενήντα (90) ημέρες απφ ηελ εκέξα 
ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

2. Πξνζθέξεηαη ειεχζεξε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηνπ 
Δηαγσληζκνχ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (http://www.messolonghi.gov.gr). Οη 
ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ αθφκα λα ιάβνπλ γλψζε ηνπ ζπλφινπ ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο ζηα 
γξαθεία ηεο Δηεχζπλζεο Τερληθψλ Υπεξεζηψλ ηνπ Δήκνπ Ι.Π. Μεζνινγγίνπ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο 
θαη ψξεο θαη θαηφπηλ ζπλελλφεζεο λα αλαιακβάλνπλ κε δαπάλε θαη επηκέιεηά ηνπο ηελ 
αλαπαξαγσγή ηνπο. Επίζεο, κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη ηαρπδξνκηθά, 
εθφζνλ ηα δεηήζνπλ έγθαηξα θαη εκβάζνπλ, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ηε 
δαπάλε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ηνπο.  

3. Ωο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 27 / 02 / 2019, εκέξα 
Τεηάξηε. Ώξα ιήμεο ηεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 10:00π.κ. Κριτήριο ανάθεσης είναι η 
πλέον σσμυέροσσα από οικονομική άποψη προσυορά μόνο βάσει τιμής με προσυορά 
επιμέροσς ποσοστών έκπτωσης κατά το άρθρο 95 παρ. 2(α) τοσ Ν.4412/16. Δελ επηηξέπεηαη ε 
ππνβνιή ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ. Οη πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή 
ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 
Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ ππνβάιινληαη είηε (α) κε θαηάζεζή ηνπο ζηελ Επηηξνπή Δηαγσληζκνχ 
(Σηαπξνπνχινπ 31, Μεζνιφγγη) είηε (β) κε ζπζηεκέλε επηζηνιή πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή 
(Σηαπξνπνχινπ 31, Μεζνιφγγη) είηε (γ) κε θαηάζεζή ηνπο ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 
(Σηαπξνπνχινπ 31, Μεζνιφγγη).  

4. Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο απηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε 
έξγα θαηεγνξίαο ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΧΝ θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα: 
α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 
β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Επξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Φψξνπ (Ε.Ο.Φ.), 
γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε ΣΔΣ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε 
δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ 
ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ Σπκθσλίαο, θαζψο θαη 
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ 
ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ. 

5. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο χςνπο 967,75€ θαη 
ηζρχ κέρξη θαη 210 εκέξεο κεηά ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ 
πξνζθνξψλ είλαη 6 κήλεο κελψλ, απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ 
πξνζθνξψλ. 

6. Τν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΠΔΕ κε Ελάξηζκνο 2018Ε01600017 (Κ.Α.Ε. 61.7336.01). Δεν 

πξνβιέπεηαη ε Φνξήγεζε Πξνθαηαβνιήο θαη Πξηκ. 
7. Τν απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ ζα εγθξηζεί απφ ηελ Οηθνλνκηθή Επηηξνπή ηνπ Δήκνπ Ι.Π. 

Μεζνινγγίνπ. 

 

 Μεσολόγγι, 12 / 02 /2019 

   Ο ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΟ Ι.Π. ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ 
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