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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ 
του ζργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΝΗΙΔΑ ΣΗΝ ΑΘ.ΑΡΓΤΡΟΤ –ΝΙΓΡΙΣΑ » 

 
 
 

Ο Διμοσ Βιςαλτίασ Ν. ερρϊν προκθρφςςει θλεκτρονικό ανοικτό διαγωνιςμό, για τθν επιλογι αναδόχου 
για τθν καταςκευι του ζργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΝΗΙΔΑ ΣΗΝ ΑΘ.ΑΡΓΤΡΟΤ –ΝΙΓΡΙΣΑ » 

 με προχπολογιςμό: 150.000 € (με ανακεϊρθςθ και ΦΠΑ 24%). Σο ζργο ςυντίκεται από εργαςίεσ κατθγορίασ  
οικοδομικών και οδοποιίασ προχπολογιςμοφ 120.354,89 € (δαπάνθ εργαςιϊν, ΓΕ-ΟΕ & απρόβλεπτα). 
Ο προχπολογιςμόσ των δθμοπρατοφμενων εργαςιϊν του ζργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΝΗΙΔΑ ΣΗΝ ΑΘ.ΑΡΓΤΡΟΤ –

ΝΙΓΡΙΣΑ», με βάςθ τθ μελζτθ με αρικμό 2/2022 θ οποία ςυντάχκθκε και κεωρικθκε από το Σμιμα Σεχνικϊν  Ζργων 

του Διμου Βιςαλτίασ, ανζρχεται ςτο ποςό των 120.967,74  ΕΤΡΩ (χωρίσ Φ.Π.Α.) και ςτο ποςό των 150.000,00 ΕΤΡΩ 

(με Φ.Π.Α.). 

1. 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 (Α/Α υςτιματοσ 191102 ), ςτο ΚΗΜΔΗ, κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα 

www.dimosvisaltias.gr τθσ ανακζτουςασ αρχισ.  

Πλθροφορίεσ μποροφν να λαμβάνονται από το Σμιμα Σεχνικϊν Ζργων του Διμου Βιςαλτίασ ςτα τθλζφωνα 

2322353410-411(Ε. Χατηθδθμθτριάδου-τ. Ντάλλθσ) email:texnikidvisaltias@gmail.com. 

Η διακιρυξθ του ζργου ζχει ςυνταχκεί κατά το εγκεκριμζνο από τθν Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ υπόδειγμα τφπου Β’. 

2.  Ωσ ημερομηνία λήξησ τησ προθεςμίασ υποβολήσ των προςφορϊν ορίηεται η 12
η
 επτεμβρίου 2022, θμζρα 

Δευτζρα. Ώρα λιξθσ τθσ υποβολισ προςφορϊν ορίηεται θ 14:00 μ.μ. 

Ωσ ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικήσ αποςφράγιςησ  των προςφορϊν ορίηεται η 16η επτεμβρίου 2022, 
θμζρα Παραςκευή και  ϊρα 11.00 π.μ. Σο ςφςτθμα υποβολισ προςφορϊν είναι με επιμζρουσ ποςοςτά ζκπτωςθσ 
για κάκε ομάδα τιμϊν ομοειδϊν εργαςιϊν του τιμολογίου και του προχπολογιςμοφ και ζλεγχο ομαλότθτασ του 
άρκρου 95§2α του Ν.4412/2016. Κριτιριο για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από 
οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςθ τιμισ.  

3. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν
 
 που δραςτθριοποιοφνται ςτθν 

κατθγορία ζργων οικοδομικών και οδοποιίασ  Α1 τάξησ και άνω 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 ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 
Σα φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν  τθσ θμεδαπισ που ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ, πρζπει να είναι 
εγγεγραμμζνα ςτο Μ.Ε.ΕΠ ι ςτο ΜΗΕΕΔΕ.  
Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα 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 περιβλθκοφν 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). 

4.  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΗ: Η ςυνολικι  προκεςμία  εκτζλεςθσ  του  ζργου  ορίηεται  ςε  ζξι  (6) μήνεσ  από  τθν θμζρα  

      υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 

http://www.dimosvisaltias.gr/
ΑΔΑ: 6ΔΑΘΩ9Β-5ΔΛ
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5. Για τθν ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό απαιτείται θ  κατάκεςθ, εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ, που 
ανζρχεται ςτο ποςό των δφο χιλιάδων τετρακοςίων δζκα εννιά ευρώ και τριάντα ζξι λεπτών (2.419,36 €)  
με ιςχφ τουλάχιςτον δζκα (10) μηνών και τριάντα (30) ημερών από την επόμενη τησ καταληκτικήσ 
ημερομηνίασ υποβολήσ των προςφορών (12/08/2023) . 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 προςφορών είναι τουλάχιςτον δζκα 
(10) μήνεσ, από την επόμενη τησ καταληκτικήσ ημερομηνίασ υποβολήσ των προςφορών. 

 Οι υποψιφιοι ανάδοχοι υποχρεοφνται να προςκομίςουν όλα τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, που 
προβλζπονται από τισ ςχετικζσ διατάξεισ για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ κακϊσ και από τα άρκρα τθσ 
διακιρυξθσ. 

6.  Το   ζργο  χρηματοδοτείται   από ΣΑΤΑ προηγούμενων ετών και την Περιφζρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 
      (CPV:45259000-7, NUTS:EL526). 
7. Σο αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ κα εγκρικεί από τθν Οικονομικι Επιτροπι του Διμο υ Βιςαλτίασ. 
 

 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΣΛΑΡΙΝΟΣ 

ΑΔΑ: 6ΔΑΘΩ9Β-5ΔΛ
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