
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ  
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ  
∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
Aρ. Μελ. : 18/2018 

Πτολεµαϊδα 24-5-2021 
Αριθµ.πρωτ:10783 
Α∆Α:  

ΕΡΓΟ «ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ 
ΣΤΗΝ ΚΡΥΟΒΡΥΣΗ» 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: CLLD LEADER Πρόγραµµα "Αγροτική 
Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 74.350,00 € 
KA 64.7333.0082 
 

          
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

«ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΥΟΒΡΥΣΗ» 
 
Ο ∆ήµος Εορδαίας, προκηρύσσει ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία, µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ, επιλογής αναδόχου για την 
κατασκευή του έργου «ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΥΟΒΡΥΣΗ», µε 
προϋπολογισµό 74.350,00€ (συµπεριλαµβανοµένου 24% Φ.Π.Α.) 
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:  ανακατασκευή και ασφαλτόστρωση της οδού που 
βρίσκεται ανατολικά της Τ.Κ.Κρυόβρυσης και οδηγεί στο γήπεδο της Τοπικής Κοινότητας, από τη 
διασταύρωσή της µε την επαρχιακή οδό Πτολεµαΐδας – Κρυόβρυσης – Κλεισούρας, έως το όριο του οικισµού. Το 
µήκος της οδού είναι 215 µέτρα περίπου, το δε πλάτος της είναι 10,00 µέτρα.Στο πλαίσιο του έργου θα 
κατασκευασθούν κρασπεδόρειθρα εκατέρωθεν της οδού και διευθέτηση των όµβριων υδάτων. 
Ταξινόµηση του έργου κατά CPV : 45233222-1 ΚΩ∆ NUTS EL531 
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.gov.gr  καθώς και στην επισηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου Εορδαίας (www.ptolemaida.gr ). 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφεροµένους ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ. 
Ως ηµεροµηνία και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 23-6-2021, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 14.00 µ.µ. Ως ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 29-6-
2021, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.µ. 

Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 
95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύµφωνα µε το άρθρο 37 του ν. 4782/2021. 
Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο 
βάσει τιµής (χαµηλότερη προσφορά).  
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στον τοµέα 
εκτέλεσης δηµοσίων έργων στις κατηγορίες Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ (Ο∆Ο) και Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ (Υ∆Ρ) έργων, εφόσον 
ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω  ή είναι επιχειρήσεις εγγεγραµµένες στα Νοµαρχιακά Μητρώα (Περιφερειακής 
Ενότητας), για έργα αντίστοιχης κατηγορίας, 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 συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων. 
 
 Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης. 
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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, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύµφωνα µε το άρθρο 24 του ν. 
4782/2021.  
∆εν 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). 
Για την συµµετοχή στον διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς, 
εγγυητικής επιστολής συµµετοχής ύψους 1.199,00 € και θα έχει  ισχύ όχι µικρότερης των 10 µηνών και 30 
ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοπράτησης, ήτοι τουλάχιστον µέχρι την 22-5-2022. Κάθε υποβαλλόµενη 
προσφορά δεσµεύει τον συµµετέχοντα στον διαγωνισµό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σύµφωνα µε το άρθρο 39 του ν.4782/2021, για διάστηµα δέκα (10) µηνών, από την 
ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών       
Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις : CLLD LEADER Πρόγραµµα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 
2020 
Το έργο υπόκειται στις προβλεπόµενες κρατήσεις . 
∆εν δύναται να χορηγηθεί προκαταβολή.  
Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ από την ηµέρα κοινοποίησης της 
απόφασης ορισµού επιβλέποντος.  
Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. Το αποτέλεσµα 
της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας.  
Τα έξοδα των εκ της κείµενης νοµοθεσίας απαραίτητων δηµοσιεύσεων της προκήρυξης της δηµοπρασίας στην 
οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται µε τον πρώτο λογαριασµό πληρωµής του 
έργου.   
 
 
 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΠΛΑΚΕΝΤΑΣ 
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