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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Ο ∆ήµαρχος  Αγρινίου  

�ροκηρύσσει συνο�τικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες �ροσφορές και κριτήριο 
κατακύρωσης την �λέον συµφέρουσα α�ό οικονοµική ά�οψη �ροσφορά α�οκλειστικά 
βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των  εργασιών 
«Μυοκτονίες- Α�εντοµώσεις-Κωνω�οκτονία σε κτίρια και λοι�ούς χώρους στο ∆ήµο 
Αγρινίου για το χρονικό διάστηµα 2 ετών»,  �ροϋ�ολογισµού δα�άνης  62.000,00Ευρώ 
συµ�εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24 %,  µε τους  �αρακάτω όρους : 
 
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία εKικοινωνίας: 

Αναθέτουσα  Αρχή  ∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ  

Ταχυδροµική  ∆ιεύθυνση ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ  10 

Πόλη ΑΓΡΙΝΙΟ 

Ταχυδροµικός Κωδικός 30131 

Χώρα ΕΛΛΑ∆Α  

Κωδικός ΝUTS 231 

Τηλέφωνο 2641360274 

Φαξ 2641052543 

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο  dagrpromithion@agrinio.gr 

Αρµόδιος για �ληροφορίες Σταύρου ∆ήµητρα  

Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.cityofagrinio.gr 

 

2. Αντικείµενο της  σύµβασης- Κριτήριο  εKιλογής  
Αντικείµενο  της σύµβασης είναι η  εκτέλεση των εργασιών «Μυοκτονίες- 
Α�εντοµώσεις- Κωνω�οκτονία σε κτίρια και λοι�ούς χώρους στο ∆ήµο Αγρινίου για 
το χρονικό διάστηµα 2 ετών. Οι εργασίες της µελέτης ε�ιµερίζονται  ως  εξής : 
ΕΡΓΑΣΙΑ 1: Εργασίες µυοκτονιών  και  α�εντοµώσεις  σε φρεάτια  και λοι�ούς 
κοινόχρηστους  χώρους. 
ΕΡΓΑΣΙΑ 2:Εργασίες  µυοκτονιών  και  α�εντοµώσεις  σε  σχολεία  και  λοι�ά κτίρια. 
ΕΡΓΑΣΙΑ 3:Εργασίες  κατα�ολέµησης κουνου�ιών στο ∆ήµο Αγρινίου. 
Αναλυτικά  ο τρό�ος  εκτέλεσής τους    �εριγράφεται στην αρίθµ. 1/2017 Μελέτη  της 
∆/νσης  Το�ικής Οικονοµικής Ανά�τυξης , η ο�οία α�οτελεί ανα�όσ�αστο τµήµα  της  
σύµβασης .  
Κριτήριο  ε�ιλογής  αναδόχου  είναι  η  �λέον συµφέρουσα α�ό οικονοµικής ά�οψης 
�ροσφορά,  α�οκλειστικά   βάσει   τιµής (χαµηλότερη τιµή), ό�ως ορίζεται στα άρθρα 
86 του Ν.4412/2016, για το σύνολο των  εργασιών  της µελέτης .  
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3. Κωδικός CPV 
90922000-6, 90923000-3 
4. Παραλαβή Kροσφορών   
Ως ηµεροµηνία λήξης της �ροθεσµίας �αραλαβής των �ροσφορών στον διαγωνισµό, 
ορίζεται η 12 /4/2017, ηµέρα Μεγάλη Τετάρτη. Ώρα λήξης της υ�οβολής �ροσφορών 
ορίζεται η 11:00 �.µ. Μετά τη λήξη της �αραλαβής �ροσφορών θα ξεκινήσει η 
διαδικασία α�οσφράγισης, ενώ�ιον της Ε�ιτρο�ής ∆ιαγωνισµού. Ο διαγωνισµός θα 
διεξαχθεί στα γραφεία της  ∆/νσης Το�ικής  Οικονοµικής  Ανά�τυξης (Τσιτσιµελή  & 
Εθνική  Οδός – Αγρίνιο – 1ος όροφος )  
5. ∆ικαιούµενοι συµµετοχής 
1.∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά �ρόσω�α, ή ενώσεις αυτών �ου 
δραστηριο�οιούνται   σε τοµείς  συναφείς και �ου είναι εγκατεστηµένα σε: 
α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-µέλος του Ευρω�αϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες �ου έχουν υ�ογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό �ου η υ�ό 
ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύ�τεται α�ό 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 �ου δεν εµ�ί�τουν στην �ερί�τωση γ΄ της �αρούσας �αραγράφου 
και έχουν συνάψει διµερείς ή �ολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα 
διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων. 
2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν υ�ό τους όρους των �αρ. 2, 3 και 4 
του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016. 
∆εν α�αιτείται α�ό τις εν λόγω ενώσεις να �εριβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή 
για την υ�οβολή �ροσφοράς. Σε �ερί�τωση �ου η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η 
νοµική της µορφή �ρέ�ει να είναι τέτοια �ου να εξασφαλίζεται η ύ�αρξη ενός και 
µοναδικού φορολογικού µητρώου για την ένωση (�χ κοινο�ραξία). 
3. Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης. 
4.  Για την  συµµετοχή στο διαγωνισµό   οι οικονοµικοί φορείς �ρέ�ει να �ληρούν τοςυ 
όρους  �ου αναφέρονται στην αρίθµ. �ρωτ. :20371/30-3-2017 ∆ιακήρυξη .  
6. Πρόσβαση στα έγγραφα  
Το �λήρες κείµενο της �αρούσας ∆ιακήρυξης  θα καταχωρηθεί  στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ).  
Η �ερίληψη της �αρούσας ∆ιακήρυξης,  θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότο�ο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ)  
Παρέχεται ελεύθερη, �λήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική �ρόσβαση σε όλα  τα  
έγγραφα της σύµβασης α�ό  την ιστοσελίδα του ∆ήµου Αγρινίου , στη διεύθυνση 
(URL) : www.cityofagrinio.gr στην διαδροµή : ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ- 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ- 2017 
Ε�ι�λέον   τα έγγραφα  της σύµβασης διατίθενται ,άνευ  αντιτίµου ,  α�ό το  Τµήµα  
Προµηθειών  της ∆/νσης  Οικονοµικών Υ�ηρεσιών ( Παλαµά και Μαβίλη    - Αγρίνιο 
-3ος όροφος  ) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 
Οι ενδιαφερόµενοι µ�ορούν να �αραλάβουν τα �αρα�άνω στοιχεία και ταχυδροµικά, 
εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα . Η αναθέτουσα αρχή α�οστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία 
µέσω των Ελληνικών Ταχυδροµείων ή ιδιωτικών εταιρειών µεταφοράς 
αλληλογραφίας, χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον 
ενδιαφερόµενο. 
7. Χρόνος  εκτέλεσης υKηρεσίας 
Οι εργασίες  θα εκτελεστούν σύµφωνα µε το  χρονοδιάγραµµα �ου αναφέρεται  στην 
αρίθµ. 1/2017 Μελέτη  της  εκτέλεσης των εργασιών  και θα  ολοκληρωθούν εντός   2 
ετών  α�ό την υ�ογραφή της σύµβασης . 
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8. Τιµή Kροσφοράς  
1. Η τιµή  των �ροσφερόµενων  εργασιών  δίνεται ανά µονάδα, ό�ως καθορίζεται στα 
έγγραφα της σύµβασης και  για το σύνολο  των εργασιών της µελέτης . Στην τιµή 
�εριλαµβάνονται οι υ�έρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη ε�ιβάρυνση, σύµφωνα 
µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµ�εριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για �αράδοση του 
υλικού/�αρεχόµενης υ�ηρεσίας στον τό�ο και µε τον τρό�ο �ου �ροβλέ�εται στα 
έγγραφα της σύµβασης. 
2. Η �ροσφερόµενη τιµή δίνεται σε ευρώ 
3. Κάθε διαγωνιζόµενος µ�ορεί να υ�οβάλει µόνο µία οικονοµική �ροσφορά. 
4. ∆εν ε�ιτρέ�εται η υ�οβολή εναλλακτικών �ροσφορών. 
5. ∆εν ε�ιτρέ�εται η υ�οβολή αντι�ροσφορών. 
9. Χρόνος ισχύος Kροσφορών 
Κάθε υ�οβαλλόµενη �ροσφορά δεσµεύει τον συµµετέχοντα στον διαγωνισµό κατά τη 
διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστηµα 3 µηνών (90 ηµερών ) , α�ό 
την ηµεροµηνία υ�οβολής των �ροσφορών. 
10: Εγγυήσεις  
1. Εγγύηση  συµµετοχής δεν α�αιτείται.   
2. Για την υ�ογραφή της σύµβασης α�αιτείται η �αροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 
σύµφωνα µε το άρθρο 72 �αρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος της ο�οίας καθορίζεται 
σε �οσοστό 5% ε�ί της αξίας της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 
11. Γλώσσα σύνταξης Kροσφορών 
1.Τα έγγραφα της σύµβασης συντάσσονται υ�οχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και 
�ροαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή µερικά. Σε �ερί�τωση ασυµφωνίας 
µεταξύ των τµηµάτων των εγγράφων της σύµβασης �ου έχουν συνταχθεί σε 
�ερισσότερες γλώσσες, ε�ικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υ�οβάλλονται 
στην ελληνική γλώσσα. 
2.Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυ�α-εταιρικά ή µη – µε ειδικό 
τεχνικό �εριεχόµενο µ�ορούν να υ�οβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να 
συνοδεύονται α�ό µετάφραση στην ελληνική. 
12. Χρηµατοδότηση-Kληρωµή αναδόχου 
1. Η σύµβαση χρηµατοδοτείται α�ό  ίδια  έσοδα  και θα  βαρύνει τους  
�ροϋ�ολογισµούς  έτους  2017 και 2018 µε δυνατότητα µεταφοράς του �οσού των 
ανεκτέλεστων   εργασιών  στον �ροϋ�ολογισµό  έτους 2019 ο�ότε και  λήγει η σύµβαση 
( Α�όφαση  Ανάληψης  Υ�οχρέωσης Β 371/2017, Β372/2017 & Β373/2017 ) .    
2. Η δα�άνη υ�όκειται στις κρατήσεις �ου �ροβλέ�ονται α�ό τη νοµοθεσία, 
�εριλαµβανοµένης της κράτησης ύψους 0,06 % υ�έρ των λειτουργικών αναγκών της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 4 �αρ 3 του 
Ν 4013/2011. 
3. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ∆ήµο.  
4. Η �ληρωµή του αναδόχου θα γίνει τµηµατικά και  µετά την  κατάθεση των 
�αραδοτέων δικαιολογητικών για την εκτέλεση της εργασίας. 
Η �ληρωµή θα γίνεται σε  Ευρώ. 
13. Ενστάσεις 
Κατά των �ράξεων της αναθέτουσας αρχής χωρεί ένσταση. Η �ροθεσµία άσκησής της 
είναι �έντε (5) ηµέρες α�ό την κοινο�οίηση της �ροσβαλλόµενης �ράξης στον 
ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. 
Η ένσταση υ�οβάλλεται ενώ�ιον της Οικονοµικής Ε�ιτρο�ής του ∆ήµου, η ο�οία 
α�οφασίζει, ύστερα α�ό γνώµη της Ε�ιτρο�ής αξιολόγησης ενστάσεων (συγκροτήθηκε 
µε την υ�’ αριθ.11/2017  Α�όφαση της Οικονοµικής Ε�ιτρο�ής), εντός �ροθεσµίας 
δέκα (10) ηµερών, µετά την ά�ρακτη �άροδο της ο�οίας τεκµαίρεται η α�όρριψη της 
ένστασης. Για το �αραδεκτό της άσκησης ένστασης, α�αιτείται, µε την κατάθεση της 
ένστασης, η καταβολή �αραβόλου υ�έρ του ∆ηµοσίου �οσού ίσου µε το ένα τοις εκατό 
(1%) ε�ί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το �αράβολο ε�ιστρέφεται µε �ράξη 
της Οικονοµικής Ε�ιτρο�ής του ∆ήµου, αν η ένσταση γίνει δεκτή. 
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Κατά της διακήρυξης ή λοι�ών εγγράφων της σύµβασης του άρθρου 2 της �αρούσας, 
χωρεί ένσταση η ο�οία υ�οβάλλεται στην Οικονοµική Ε�ιτρο�ή του ∆ήµου µέχρι 
�έντε (5) ηµέρες �ριν α�ό την καταληκτική ηµεροµηνία υ�οβολής �ροσφορών. Ε�ί 
της ένστασης α�οφασίζει η Οικονοµική Ε�ιτρο�ή του ∆ήµου, ύστερα α�ό γνώµη της 
Ε�ιτρο�ής αξιολόγησης ενστάσεων, εντός �ροθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την 
ά�ρακτη �άροδο της ο�οίας τεκµαίρεται η α�όρριψη της ένστασης. Για το �αραδεκτό 
της άσκησης ένστασης, α�αιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 
�αραβόλου υ�έρ του ∆ηµοσίου �οσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) ε�ί της 
εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το �αράβολο ε�ιστρέφεται µε �ράξη της 
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή. 
14. ∆ηµοσιεύσεις  
Το �λήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης δηµοσιεύεται στο ΚΗΜ∆ΗΣ και φέρει κωδικό 
Α∆ΑΜ. 
Προκήρυξη αυτής (�ερίληψη της ∆ιακήρυξης) τοιχοκολλείται στον �ίνακα 
ανακοινώσεων του ∆ήµου, αναρτάται στο �ρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» και στην 
ιστοσελίδα του (www.cityofagrinio.gr). 
15.ΛοιKά στοιχεία  
Κατά  τα λοι�ά ισχύουν τα αναφερόµενα   στην  αρίθµ. �ρωτ. 20371/30-3-2017  
∆ιακήρυξη.     

 
 
 
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 
 

       ΙΩΑΝΝΗΣ  Π. ΦΑΡΜΑΚΗΣ 
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