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         ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ 

 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 
∆/ΝΣΗ  ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 

             
 
      Λευκάδα ,   24-03- 2016 
 
     Αριθµ. Πρωτ. 25772/4513/ΦΕ 

 

                             ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

  

Η Οικονοµική  Επιτροπή της  Περιφέρειας  Ιονίων Νήσων διακηρύττει ότι εκθέτει σε ανοιχτό 
δηµόσιο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές µε το σύστηµα του ενιαίου ποσοστού 

έκπτωσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 παραγρ. 3α και του άρθρου 5 του Ν. 3669/08 «της 

κωδικοποίησης της νοµοθεσίας  κατασκευής δηµοσίων έργων» , ΦΕΚ Α΄116/08 καθώς και όλες 
τις διατάξεις  του ανωτέρω νόµου για την δηµοπράτηση του έργου : 

 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ», 
Προϋπολογισµού 610.000,00 € (µε το Φ.Π.Α. 23% ) 

 
 ήτοι ποσό για δηµοπράτηση 495.934,96 ΕΥΡΩ, (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 

 
                      Κατηγορία έργου Ο∆ΟΠΟΙΙΑ  

         Η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει κατόπιν εφαρµογής του Ν. 3669/08 και µε κριτήριο ανάθεσης τη 
χαµηλότερη τιµή.  
        Στα πλαίσια του έργου θα εκτελεσθούν εργασίες  αποκατάστασης ασφαλτοταπήτων µε τµηµατικές 
παρεµβάσεις στους οδικούς άξονες Ν. Λευκάδας.     
   
           Η δηµοπρασία θα γίνει στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών ‘Έργων της Περιφερειακής 
Ενότητας Λευκάδας (∆ιοικητήριο ) την  19η µηνός Απριλίου του έτους 2016 ηµέρα Τρίτη (και ώρα 
λήξης αποδοχής προσφορών η 10:00π.µ.) 
 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δηµοπρασία την προαναφερθείσα ηµεροµηνία ή αν 
διεξαχθεί µεν αλλά δεν κατατεθεί καµιά 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. 
 
     Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις θα καταθέσουν  φάκελο προσφοράς ιδιοχείρως στην Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού. ∆εν γίνονται δεκτές προσφορές για τµήµατα του έργου ή εναλλακτικές προσφορές. 
 
     Στην δηµοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις :  
Α. Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων ΜΕΕΠ που τηρείται στη ΓΓ∆Ε του      

    Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., εφόσον ανήκουν στην  1η  και άνω  τάξη για έργα κατηγορίας Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ. 

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 ∆ηµόσιες Συµβάσεις (Σ.∆.Σ.)  
     του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι  
     αναγνωρισµένων εργοληπτών , εφ’ όσον είναι εγγεγραµµένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία  
     αντίστοιχη µε τις καλούµενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 
Γ. Προερχόµενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι  
    αναγνωρισµένων εργοληπτών , εφ’ όσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόµοια µε το  
    δηµοπρατούµενο , από ποιοτική και ποσοτική άποψη . 
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- Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α , β και γ σε  
      οποιονδήποτε συνδυασµό µεταξύ των , υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Κ∆Ε (Κοιν/ξία  
      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. 
 
      Για τη συµµετοχή στον διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 9.919,00 € 
που θα απευθύνεται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισµό, είτε στο  φορέα κατασκευής, είτε 
στον κύριο του έργου και έχει χρόνο ισχύος τουλάχιστον εννέα  ( 9 )  µηνών και 30 ηµερών σύµφωνα 
µε το άρθρο 24 παρ. 2 και 3 του Ν. 3669/08  και τις  υπόλοιπες ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 157 
παραγρ. 1α΄του Ν. 4281/2014).  
    Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι  για διάστηµα έννέα ( 9 )  µηνών από την ηµεροµηνία 
υποβολής των προσφορών (κατά τη διάταξη του άρθρου  24 παρ. 2 του Ν. 3669/08 Κ∆Ε) 

 
       Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύµφωνα µε το αναθεωρηµένο πρότυπο τεύχος 
διακηρύξεων δηµοσίων έργων της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ..   
      Το έργο χρηµατοδοτείται από Πιστώσεις  Π.∆.Ε./ΣΑΕΠ 522 στην οποία συµπεριλαµβάνεται το επί 
θέµατι έργο ως υποέργο της ΠΕ Λευκάδας µε α/α 1 µε τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ» και Κ.Ε. 2014ΕΠ52200002 της ΣΑΕΠ 522  εγκριθείσας πίστωσης 

610.000,00€. 
     Το  αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων  (Προϊσταµένη  Αρχή ). 
    Οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση των σχετικών της δηµοπρασίας όλες τις εργάσιµες 
ηµέρες και ώρες υποδοχής του κοινού στα γραφεία ∆/νσεως Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας 
Λευκάδας της Π.Ι.Ν. (∆ιοικητήριο Λευκάδας) µέχρι  και 14-04-2016 ηµέρα Πέµπτη. 
     Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2645360771 κ. Αλεξία Κότσαλη. 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

                                                     O Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. 
 
 
 
 
 
 

                                ΣΤΡΑΒΟΡΑΒ∆ΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 
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