
 

  
  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ»  
 

Ο ∆ήµος Αµφίπολης  προκηρύσσει  ∆ηµόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό για την επιλογή 

αναδόχου µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήµερα,  για την 

κατασκευή του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ  ∆ΗΜΟΥ 

ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ». 

Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ, µε προϋπολογισµό 440.781,74 € 

( δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

Ο προϋπολογισµός των δηµοπρατούµενων εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 

Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ» ανέρχεται στο ποσό των 441.935,48 € (χωρίς 

Φ.Π.Α.) και 548.000,00 € (µε Φ.Π.Α.).  

Στους ενδιαφερόµενους προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στα  έγγραφα της σύµβασης στον ειδικό, δηµόσια προσβάσιµο, χώρο  “ηλεκτρονικοί 

διαγωνισµοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου 

Αµφίπολης www.dimos-amfipolis.gr. 

Πληροφορίες µπορούν να λαµβάνονται από τη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 

Αµφίπολης, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, στα τηλέφωνα 2324350212, Fax επικοινωνίας 

2324350218-2324350219,email ∆ήµου: info@dimos-amfipolis.gr και  mariagrammat@gmail.com 

(Τεχνική Υπηρεσία, αρµόδιος υπάλληλος, Γραµµατικοπούλου Μαρία). 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ. 

Ως ηµεροµηνία και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 18-01-

2021, ηµέρα ∆ευτέρα  και ώρα 10:00 π.µ. 
Ως ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 22-01-2021        

, ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 10:00 π.µ. 

Το σύστηµα υποβολής προσφορών είναι µε επί µέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε οµάδα τιµών 

οµοειδών εργασιών του τιµολογίου και του προϋπολογισµού και έλεγχο οµαλότητας του άρθρου 

95 παρ. 2α του Ν. 4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα 

από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάση τιµής.   

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 

δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ και που είναι εγκατεστηµένα σε:  
α) σε κράτος- µέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος – µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια 

σύµβαση καλύπτεται από 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 που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διµερείς ή πολυµερείς µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων. 

Ο Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονοµένα είτε ως µέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονοµικών 

φορέων συµµετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2,3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του 

άρθρου 76 του Ν. 4412/2016. ∆εν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιφληθούν συγκεκριµένη 
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νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νοµική της 

µορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και µοναδικού φορολογικού µητρώου 

για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 

H συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε έξι (6) µήνες από την ηµέρα υπογραφής της 

σύµβασης. 

Ο χρόνος ισχύος προσφορών είναι τουλάχιστον εννέα (9) µήνες, από την ηµεροµηνία λήξης της 

προθεσµίας υποβολής των προσφορών.    

Για τη συµµετοχή στον διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συµµετοχής, που 

ανέρχεται στο ποσό των 8.838,71 Ευρώ µε ισχύ τουλάχιστον (9) εννέα µηνών και 30 ηµερών από την 

ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών ήτοι µέχρι 18-11-2021. Στην περίπτωση 

ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις 

υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στην ένωση.  

Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Π.∆.Ε. του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών και 

από ΣΑΤΑ/2020.  

Ο κωδικός του έργου είναι: 2019ΣΕ07100013 της ΣΑΕ 071 του Π.∆.Ε.. 

(CPV:45233120-6  NUTS:EL526). 

Η παρούσα Περίληψη ∆ιακήρυξης δηµοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα µε το  άρθρο 66 του 

Ν. 4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» και στο ΚΗΜ∆ΗΣ.     

Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Αµφίπολης.      
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