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ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΗ 
ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ (Ε.Γ.Σ.Α.Α.) 
Η Ευρώπθ επενδφει ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014 – 2020» 

 

 
ΜΕΣΡΟ 19 

«Σοπικι Ανάπτυξθ με Πρωτοβουλία Σοπικών Κοινοτιτων (CLLD)-LEADER ΠΑΑ 2014-2020»  
 

             Η πίςτωςη προζρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη τησ Ελλάδασ 2014 – 2020» με 
ςυγχρηματοδότηςη από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ 

τθσ πράξθσ: 

 «ΒΕΛΣΙΩΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΕΝΣΟ ΟΙΚΙΜΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΜΦΙΠΟΛΗ» 

 

        Ο Διμοσ Αμφίπολθσ  προκθρφςςει  Δθμόςιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνιςμό για τθν επιλογι αναδόχου με  
κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 
4412/2016, όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν ςιμερα,  για τθν καταςκευι του ζργου: «ΒΕΛΣΙΩΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΕΝΣΟ ΟΙΚΙΜΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΜΦΙΠΟΛΗ», με προχπολογιςμό  314.516,13 ΕΤΡΩ (χωρίσ Φ.Π.Α.) και 390.000,00 
ΕΤΡΩ (με Φ.Π.Α. 24%).    
Ο κωδικόσ Ο.Π..Α.Α. του ζργου είναι:0011411642 και πρόκειται για το υποζργο με τίτλο «ΒΕΛΣΙΩΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΕΝΣΟ ΟΙΚΙΜΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΜΦΙΠΟΛΗ». 
Σο ζργο ςυντίκεται από εργαςίεσ κατθγορίασ ζργων ΟΔΟΠΟΙΙΑ, με προχπολογιςμό 312.780,81 Ευρϊ (δαπάνη 
εργαςιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα)  
τουσ ενδιαφερόμενουσ προςφζρεται ελεφκερθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα  ζγγραφα 
τθσ ςφμβαςθσ ςτον ειδικό, δθμόςια προςβάςιμο, χϊρο “θλεκτρονικοί διαγωνιςμοί” τθσ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr  κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Αμφίπολθσ www.dimos-amfipolis.gr. 
Πλθροφορίεσ μποροφν να λαμβάνονται από τθ Δ/νςθ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν του Διμου Αμφίπολθσ ςτα τθλζφωνα 
2324350212, Fax επικοινωνίασ 2324350218-2324350219 , email Διμου: info@dimos-amfipolis.gr και  
mariagrammat@gmail.com (Σεχνικι Τπθρεςία, αρμόδιοσ υπάλλθλοσ, Γραμματικοποφλου Μαρία).  
Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ. 
Ωσ θμερομθνία και ώρα λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορών ορίηεται θ 25-01-2021 , θμζρα Δευτζρα          
και ώρα 10:00 π.μ. 
Ωσ θμερομθνία και ώρα θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των προςφορών ορίηεται θ 29-01-2021 , θμζρα Παραςκευι 
και ώρα 10:00 π.μ. 
Σο ςφςτθμα υποβολισ προςφορϊν είναι με επί μζρουσ ποςοςτά ζκπτωςθσ για κάκε ομάδα τιμϊν ομοειδϊν 
εργαςιϊν του τιμολογίου και του προχπολογιςμοφ και ζλεγχο ομαλότθτασ του άρκρου 95 παρ. 2α του Ν. 4412/2016. 
Κριτιριο για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςθ 
τιμισ.   
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Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν που δραςτθριοποιοφνται ςε ζργα 
κατθγορίασ ΟΔΟΠΟΙΙΑ και που είναι εγκατεςτθμζνα ςε:  
α) ςε κράτοσ- μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 
β) ςε κράτοσ – μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Δ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ 
καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1,2,4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Προςαρτιματοσ I 
τθσ ωσ άνω υμφωνίασ, κακϊσ και 
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι 
πολυμερείσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 
Ο Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονομζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων 
ςυμμετζχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2,3 και 4 του άρκρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρκρου 76 του Ν. 
4412/2016. Δεν απαιτείται από τισ εν λόγω ενϊςεισ να περιφλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι 
προςφοράσ. ε περίπτωςθ που θ ζνωςθ αναδειχκεί ανάδοχοσ θ νομικι τθσ μορφι πρζπει να είναι τζτοια που να 
εξαςφαλίηεται θ φπαρξθ ενόσ και μοναδικοφ φορολογικοφ μθτρϊου για τθν ζνωςθ (πχ κοινοπραξία). 

 
         Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό ορίηεται ςε 6.290,32 ΕΤΡΩ, ποςοςτό (2%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ του 

προχπολογιςμοφ τθσ μελζτθσ χωρίσ  Φ.Π.Α. και θ ςχετικι εγγυθτικι επιςτολι κα απευκφνεται προσ το Δικαιοφχο 
ΔΗΜΟ ΑΜΦΙΠΟΛΗ. Η ιςχφσ τθσ κα είναι τουλάχιςτον ζξι (6) μθνών και 30 θμερών από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ 
προκεςμίασ υποβολισ των προςφορών ιτοι μζχρι 25-08-2021. τθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν 
φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

         Ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορών είναι τουλάχιςτον ζξι (6) μινεσ, από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ 
υποβολισ των προςφορών. 
Η προκεςμία περάτωςθσ του ζργου είναι ζξι (6) μινεσ από τθν θμζρα υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 

 
Το ζργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη τησ Ελλάδασ 2014 - 2020" με ςυγχρηματοδότηςη 
από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και ςυγκεκριμζνα από την ΣΑ 082/1. 
Ο Κωδικόσ ΣΑΕ του ζργου είναι 2017ΣΕ08210000. 
 (CPV:45233120-6  NUTS:EL526). 
Η παροφςα Περίλθψθ Διακιρυξθσ δθμοςιεφεται ςτον Ελλθνικό Σφπο, ςφμφωνα με το  άρκρο 66 του Ν. 4412/2016 
και αναρτάται ςτο πρόγραμμα «ΔΙΑΤΓΕΙΑ» και ςτο ΚΗΜΔΗ.     
Σο αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ κα εγκρικεί από τθν Οικονομικι Επιτροπι του Διμου Αμφίπολθσ. 
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