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ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) 

Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020» 
 

 

ΜΕΤΡΟ 4 

«ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ» 

 

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με συγχρηματοδότηση 

από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

 ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ 

“ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ  ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ “ 

Ο Δήμαρχος Εορδαίας προκηρύσσει 

ανοιχτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου :  

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ  ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ» 

K.A. 64.7333.0079 

CPV: 45233120-6 ΚΩΔ NUTS EL531 

Ο Δικαιούχος Δήμος Εορδαίας διακηρύττει  ότι την  21-3-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00.πμ. στην Τεχνική 

Υπηρεσία , θα διεξαχθεί η Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών  Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν. Ν.4412/2016(ΦΕΚ Α’147 , όπως τροποποιήθηκαν και  ισχύουν  σήμερα 

για την πράξη με τίτλο  :«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ  ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ». 

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι 0006188849 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο :«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ  

ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ». 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών : α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ , με προϋπολογισμό 

193.129,53 ευρώ (δαπάνη εργασιών , ΓΕ ΚΑΙ ΟΕ και απρόβλεπτα) 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου , με βάση τη μελέτη  με αριθμό θεώρησης 29/2017 

από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμο Εορδαίας, ανέρχεται στο ποσό των 193.548,39 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό 

των  240.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.). 

Πρόσβαση στα έγγραφα: προσφέρεται ελεύθερη , πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα 

της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο ‘’ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί’’ της πύλης www.promitheus.gr  

καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Εορδαίας μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών 

δημοπράτησης μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Εορδαίας ( www.ptolemaida.gr ). 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την ΕΑΑΔΗΣΥ υπόδειγμα τύπου Πρότυπο τεύχος 

διακήρυξης έργου (χαμηλότερη τιμή κάτω των ορίων) . 
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Το σύστημα υποβολής των προσφορών είναι η προσφορά με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης επί του προϋπολογισμού 

της μελέτης, σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ.2
α
 του Ν.4412/2016. 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 

τιμής (χαμηλότερη προσφορά). 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 15-3-2019, ημέρα Παρασκευή 

και ώρα 14.00 μ.μ. 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 21-3-2019, ημέρα Πέμπτη και 

ώρα 10.00 π.μ. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις που κατέχουν  εργοληπτικά πτυχία :   

 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν  

Α).Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών 55 που δραστηριοποιούνται στην Α2 τάξη και άνω για έργα 

κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 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 ΣΔΣ, 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 συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Β. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης 

Γ. 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. 

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη 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). 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. με 

ανάλογη στρογγυλοποίηση δηλαδή 3.870,97 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή  θα απευθύνεται προς τον 

Δικαιούχο Δήμο Εορδαίας και θα έχει  ισχύ όχι μικρότερης των 6 μηνών και 30 ημερών από την ημερομηνία 

δημοπράτησης, ήτοι τουλάχιστον μέχρι την 14-10-2019. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες από την 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται  να προσκομίσουν  όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται  

από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις καθώς και σε όσα περιγράφονται λεπτομερώς στην αναλυτική 

διακήρυξη της δημοπρασίας 

 Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης  Οι 

αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 

Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της διακήρυξης της δημοπρασίας βαρύνουν τον ανάδοχο 

και εισπράττονται  με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ‘’ Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020’’ με συγχρηματοδότηση 

από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την Σ.Α 082/1. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Εορδαίας 

 

    

 19/02/2019 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ 

α.α. 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΡΙΣΤΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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