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ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος
Γενική Διεύθυνση
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,
Περιβάλλοντος και Υποδομών
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
Ταχ. Δ/νση. : Δημ. Υψηλαντη 1
Τηλ: 2613620230
Email: dte@pde.gov.gr

Πάτρα, 03/08/2022
Α. Π.: Π∆Ε/∆ΤΕ/230833/5297

ΠΡΟΣ :
1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ
Ε.Ε. (di.anagnostopoulos@gmail.com)
2. ΓΑΛΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ηλ.δ/νση :
vgalanis57@gmail.com)
3. ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΕ με δτ. ΤΕΧΝΙΚΗ
ΜΕΛΚΑΤ ΕΕ (ηλ.δ/νση : mpousiouf@hotmail.com)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
(σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ.2(γ) του Ν.4412/2016)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Τίτλος έργου:

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΤΑΦΡΟΥ ΟΖΕΡΟΥ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΔΕ –
ΕΤΟΣ 2021»

Προϋπολογισμός μελέτης : 734.000,00€ (με Φ.Π.Α.)/591.935,48€ (χωρίς Φ.Π.Α.)
Πηγή χρηματοδότησης : Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – ΣΑΕΠ 801
Κωδικός Έργου ΠΔΕ : 2022ΕΠ80100004
Κωδικός CPV σύμβασης : 45246410-0 (Συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων)
Κωδικός NUTS : EL631 (Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ) (Κύριος τόπος εκτέλεσης των έργων)
H Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προσκαλεί αποκλειστικά και μόνο τους κάτωθι τρεις (3) Οικονομικούς
φορείς:
ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ
Α/Α
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
1

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ
Ε.Ε.

ΥΔΡ 1η

2

ΓΑΛΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΥΔΡ 1η

3

ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΕ με δτ. ΤΕΧΝΙΚΗ
ΜΕΛΚΑΤ ΕΕ

ΥΔΡ 2η

να υποβάλλουν προσφορά, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΒΛΑΒΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΟΖΕΡΟΥ Π.Ε.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΔΕ – ΕΤΟΣ 2021» προϋπολογισμού:
734.000,00 € (με ΦΠΑ), με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ.2(γ) του Ν.4412/2016.
Η ανάθεση του έργου θα γίνει με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ως
απολύτως απαραίτητη ενέργεια καθώς λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα
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για την αναθέτουσα αρχή (Π.Δ.Ε.), δεν κατέστη δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για
τις ανοικτές, κλειστές και ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, σύμφωνα με το άρθρο 32
παρ.2(γ) του Ν.4412/2016 και τα αναφερόμενα στο άρθρο 32Α του Ν.4412/2016 (όπως αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 2 του Ν.4782/2021) σύμφωνα με το οποίο η ανάθεση με επείγοντα χαρακτήρα του άρθρου 32
παρ.2(γ), εξαιρείται της υποχρεωτικής εφαρμογής της παρ.1 του άρθρου 22 περί κανόνων που
εφαρμόζονται στις επικοινωνίες, του άρθρου 36 περί υποχρέωσης χρήσης και λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ,
της παρ.1 του άρθρου 72 περί εγγυήσεων και των παρ.1 έως 4 του άρθρου 79 περί Ευρωπαϊκού Ενιαίου
Εγγράφου Σύμβασης.
1. Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας
1.1. Αναθέτουσα αρχή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Π.Δ.Ε.)
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.): 997824337
Οδός:
ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ&ΔΗΜ. ΥΨΗΛΑΝΤΗ αρ. 1
Ταχ. Κωδ. : 262 22
Τηλ. :
2613 620 229 (Τηλ. Αρμόδιου υπαλλήλου Δ.Τ.Ε.)
Γενική Δ/νση στο Διαδίκτυο (URL): www.pde.gov.gr
Email:
dte@pde.gov.gr (Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.)
Πληροφορίες : Θ. Θανασούλιας Εmail : th.thanasoulias@pde.gov.gr
1.2. Εργοδότης ή Κύριος του Έργου : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Π.Δ.Ε.)
1.3. Φορέας κατασκευής του έργου: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Π.Δ.Ε.)
1.4. Προϊσταμένη Αρχή : : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Δ.Ε. και ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
(Δ.Τ.Ε.) Π.Δ.Ε.
1.5. Διευθύνουσα Υπηρεσία : ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Τ.Δ.Π.) της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.
1.6. Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο : ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε.
2. Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη : Θα αποσταλούν συνημμένα στην παρούσα πρόσκληση, σε
ηλεκτρονική μορφή.
3. Η διεξαγωγή της διαδικασίας θα διενεργηθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε.
στην Πάτρα, Ακτή Δυμαίων& Δ. Υψηλάντου 1 - Τ.Κ. : 262 22 - Τηλέφωνο : 2613 620237/239, από την
αρμόδια Επιτροπή για τη διεξαγωγή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης.
Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και η ανάθεση της σύμβασης θα διεξαχθούν σε ένα ενιαίο
στάδιο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 32Α του Ν.4412/2016 (όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 2 του Ν.4782/2021).
4. Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών και αποσφράγισής τους:
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών και αποσφράγισής τους ορίζεται
η 10η Αυγούστου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ..
5. Υποβολή φακέλου προσφοράς : Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Αναθέτουσα Αρχή από τους
ενδιαφερόμενους μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελο), εντός του οποίου πρέπει να
περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
Α. ξεχωριστός σφραγισμένος (υπο)φάκελος, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» ο οποίος πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα:
α. Βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.
β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου
είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν συντρέχουν
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λόγοι αποκλεισμού, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση
προσκόμισής του αφορά :
-στο πρόσωπο του προσφέροντα, στην περίπτωση μεμονωμένου φυσικού ή νομικού προσώπου,
-στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή του
έχοντα εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό,
-στους διαχειριστές, στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών
εταιρειών ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ),
-στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,καθώς και στα πρόσωπα στα
οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και
εκπροσώπησης της εταιρείας, στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) και
-στον, κατά περίπτωση, νόμιμο εκπρόσωπο, στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων.
γ. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, που εκδίδεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για τον οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα
δημόσια έργα που είναι σε εξέλιξη.
δ. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδεται από τον e-ΕΦΚΑ. Η ασφαλιστική
ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού φορέα α) ως
φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) για έργα που
εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία, καθώς και γ) για τα στελέχη-μηχανικούς του που στελεχώνουν
το πτυχίο της εργοληπτικής επιχείρησης και που έχουν υποχρέωση ασφάλισης στον eΕΦΚΑ (τομέας
πρώην ΕΤΑΑ–ΤΜΕΔΕ). Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς υποβάλλουν
αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους
με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Δεν αποτελούν απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας,
αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας των φυσικών προσώπων που στελεχώνουν το πτυχίο της
εταιρίας ως εταίροι.
ε. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
στ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του οικείου κράτους
- μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, το οποίο αφορά
τη μη τέλεση υπό πτώχευση και τη μη υπαγωγή σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης και τη μη τέλεση
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο και τη μη υπαγωγή σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού και τη μη αναστολή των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων και τη μη
υπαγωγή σε διαδικασία εξυγίανσης και τη μη τήρηση των όρους αυτής και τη θέση σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις
νόμου.
ζ.«Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας», με το οποίο βεβαιώνεται ότι δεν τελούν υπό
πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία
εξυγίανσης καθώς και ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση.
Το εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα.
η. Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί
και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε
φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα δεν υποβάλλουν πιστοποιητικό περί μη θέσης σε εκκαθάριση.
θ. Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία
να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.
ι. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι
αποκλεισμού του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει.
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κ. Πιστοποιητικά χορηγούμενα από τα αρμόδια επιμελητήρια και φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ),
όπως προβλέπεται στη με αριθ. Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105) απόφαση περί ενημερότητας
πτυχίου, όπως ισχύει, από τα οποία αποδεικνύεται ότι τα πρόσωπα με βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. που
στελεχώνουν την εργοληπτική επιχείρηση, δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα,
το οποίο θέτει σε αμφιβολία την ακεραιότητά του οικονομικού φορέα.
λ. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση οριζόντιου
αποκλεισμού.
μ. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος, συνοδευόμενη από πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων
(είτε ως μεμονωμένος ανάδοχος είτε στο πλαίσιο κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας) και αναφορά για το
ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό ανεκτέλεστο, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που
δεν διαθέτουν ενημερότητα πτυχίου, κατά τις κείμενες διατάξεις.
ν. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα, σε περίπτωση νομικού προσώπου, από τα οποία προκύπτει η εξουσία
υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου και τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες
ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών φέρουν
συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ στις τάξεις 3η έως και 7η, μέχρι τη λήξη
της μεταβατικής περιόδου ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 65 του π.δ. 71/2019, υποβάλλοντας
«Ενημερότητα Πτυχίου» εν ισχύ απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών:
- απόσπασμα ποινικού μητρώου για τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο εργοληπτικής
επιχείρησης. Για τα λοιπά μέλη του Δ.Σ της εταιρείας, θα πρέπει να υποβληθεί αυτοτελώς απόσπασμα
ποινικού μητρώου, καθόσον τα πρόσωπα αυτά δεν καλύπτονται από την Ενημερότητα Πτυχίου.
- φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
- τα πιστοποιητικά από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και το ΓΕΜΗ υπό την προϋπόθεση όμως ότι
καλύπτονται πλήρως (όλες οι προβλεπόμενες περιπτώσεις) από την Ενημερότητα Πτυχίου.
- το πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο όσον αφορά το λόγο αποκλεισμού του ανωτέρω
στοιχείου κ.
- το πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής για την ονομαστικοποίηση των μετοχών του ανωτέρω
στοιχείου λ.
- τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης της εργοληπτικής επιχείρησης.
Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει λήξει, προσκομίζεται το σχετικό
δικαιολογητικό εν ισχύ. Εφόσον στην Ενημερότητα Πτυχίου δεν αναφέρεται ρητά ότι τα στελέχη του
πτυχίου του προσφέροντα είναι ασφαλιστικώς ενήμερα στον eΕΦΚΑ (τομέας πρώην ΕΤΑΑ- ΤΜΕΔΕ),
ο προσφέρων προσκομίζει επιπλέον της ενημερότητας πτυχίου, ασφαλιστική ενημερότητα για τα
στελέχη αυτά.
Β. ξεχωριστός σφραγισμένος (υπο)φάκελος, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» ο οποίος πρέπει να περιέχει συμπληρωμένο το χορηγηθέν από την αναθέτουσα αρχή
έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα.
6. Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου
Τίτλος έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΤΑΦΡΟΥ ΟΖΕΡΟΥ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΔΕ – ΕΤΟΣ 2021»
Εκτιμώμενη συνολική αξία: 734.000,00€ (με Φ.Π.Α.)/591.935,48€ (χωρίς Φ.Π.Α.)
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Κωδικός CPV σύμβασης : 45246410-0 (Συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων)
Κωδικός NUTS : EL 631 (Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ) (Κύριος τόπος εκτέλεσης των έργων)
Σύντομη Περιγραφή: Το έργο αφορά στις εργασίες αντιμετώπισης βλαβών αποστραγγιστικής τάφρου
Οζερού Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (η οποία παροχετεύει το υδάτινο πλεόνασμα της λίμνης Οζερός στον
ποταμό Αχελώο) λόγω ακραίων καιρικών και πλημμυρικών φαινομένων, που συνέβησαν στις 11 και
12/12/2021.
Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν τη συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων
αντιπλημμυρικών έργων σε διάφορες θέσεις.
7. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε
ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΜΗΝΕΣ από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
8. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα, για διάστημα
δεκατριών (13) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
9. Κριτήριο Ανάθεσης : Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
10. Όροι οικονομικής προσφοράς: Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων (με επιμέρους ποσοστά
έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών) συντάσσεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν.
4412/2016 όπως ισχύει.
11.Χρηματοδότηση: Το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΟΖΕΡΟΥ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΤΕ/ΠΔΕ – ΕΤΟΣ 2021» χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και συγκεκριμένα τη ΣΑΕΠ 801 – Φυσικών Καταστροφών στην
οποία είναι ενταγμένο με αρ. 2022ΕΠ80100004.
12.Τρόπος πληρωμής Αναδόχου: Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/2016
και το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO.

Εγκρίθηκε με τη με αρ.945/2022 (ΑΔΑ: Ψ62Φ7Λ6-ΡΕΦ)
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π.Δ.Ε.
ΦΙΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

