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                                         Αρίθμ. πρωη: 5957 

 

               ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ  ΠΡΟΒΑΗ 

ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΓΟΠΟΙΙΑ Σ.Κ. ΓΑΟΥΩΡΙΟΤ 

  

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ  2014-2020)» 

ΔΓΣΑΑ ΚΑΙ ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΠΔΕ ΣΑ 082/1 και 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣΑΑ 0011310266 ) 

  

 

ΠΔΡΙΛΗΠΣΙΚΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: 

«ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ  ΠΡΟΒΑΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΓΟΠΟΙΙΑ Σ.Κ. ΓΑΟΥΩΡΙΟΤ» 

 

1. Ο Γήκνο Γεζθάηεο, πξνθεξχζζεη αλνηθηή δηαδηθαζία επηινγήο αλαδφρνπ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

έξγνπ «ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΑΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΓΟΠΟΙΙΑ Σ.Κ. 

ΓΑΟΥΩΡΙΟΤ» κε πξνυπνινγηζκφ 240.000,00 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ).  

Σν έξγν ζπληίζεηαη απφ ηηο αθφινπζεο νκάδεο εξγαζηψλ:  ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ - ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ - 

ΣΔΥΝΙΚΑ ΔΡΓΑ - ΑΦΑΛΣΙΚΑ. 

2. Σαμηλφκεζε ηνπ έξγνπ θαηά CPV 45233222-1 Καηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο γηα έξγα νδνζηξσζίαο 

θαη αζθαιηφζηξσζεο. 

3. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο κέζσ 

ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ θνξέα (www.dimos-deskatis.gr) ή ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 

Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (www.promitheus.gov.gr). 

4. Η δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.Γ.Η..), κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ σο 

άλσ ζπζηήκαηνο.  

Ωο εκεξνκελία θαη ψξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 05-10-2020, 

ημέρα Γεσηέρα και ώρα 15:00 μ.μ. 

Ωο εκεξνκελία θαη ψξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 12-10-2020, ημέρα 

Γεσηέρα και ώρα 10:00 π.μ. 

5. Σν ζχζηεκα ππνβνιήο πξνζθνξψλ είλαη ε πξνζθνξά κε επηκέξνπο πνζνζηά έθπησζεο επί ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο, κέζσ ΔΗΓΗ ,ζχκθσλα κε ην άξζξν 95 παξ 2
α
 ηνπ λ. 4412/2016. 

Κξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

κφλν βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε πξνζθνξά).  

6. ηνλ δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηνί νηθνλνκηθνί θνξείο, ήηνη:  

http://www.dimos-deskatis.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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6.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε έξγα θαηεγνξίαο ΟΓΟΠΟΙΙΑ (πξνυπνινγηζκνχ 192.035,07 € ρσξίο 

αλαζεψξεζε θαη ΦΠΑ) θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε:  

α) ζε θξάηνο κέινο ηεο Έλσζεο,  

β) ζε θξάηνο κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.),  

γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα 

ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε 

ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ   ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ 

ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ.  

6.2 Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο. 

6.3 Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππφ ηνπο φξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 19 

θαη ησλ παξ. 1 (ε) θαη 3 (β) ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ λ. 4412/2016.  

Γελ απαηηείηαη απφ ηηο ελ ιφγσ ελψζεηο λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή 

πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ ε έλσζε αλαδεηρζεί αλάδνρνο ε λνκηθή ηεο κνξθή πξέπεη λα είλαη 

ηέηνηα πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε χπαξμε ελφο θαη κνλαδηθνχ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ γηα ηελ έλσζε (πρ 

θνηλνπξαμία).  

7. Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάζεζε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο, εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο χςνπο 3.870,97 €. Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη 6 

κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.  

8. Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ πηζηψζεηο ηνπ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

2014 - 2020) - ΔΓΣΑΑ ΚΑΙ ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΠΓΔ Α 082/1, κωδικ. ΑΔ 2018Δ08210053 

και κωδικό ΟΠΑΑ 0011310266). Σν έξγν ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θξαηήζεηο θαη δχλαηαη λα 

ρνξεγεζεί πξνθαηαβνιή.  

9. Η ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, νξίδεηαη ζε οκηώ (8) μήνες απφ ηελ εκέξα ππνγξαθή 

ηεο ζχκβαζεο. Οη απνθιεηζηηθέο θαη ελδεηθηηθέο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο ηνπ έξγνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

Δ..Τ.  

10. Σν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Γεζθάηεο.  

 

 

 

Ο Γήκαξρνο 

Κνξδίιαο Κ. Γεκήηξηνο 

 

 

 

 

  

 


