
  

         

 

 

 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ                                             ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ 

ΛΝΚΝΠ ΖΙΔΗΑΠ 

ΓΖΚΝΠ ΑΛΓΟΑΒΗΓΑΠ-ΘΙΙΖΛΖΠ 
Αξηζκ. Ξξωη./Ζκεξ. : 11103/25-8-2021 

ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΘΡΖΠ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑΠ ΚΔΠΥ ΡΝ ΔΘΛΗΘΝ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ 

ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΥΛ ΓΖΚΝΠΗΥΛ ΠΚΒΑΠΔΥΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΞΗΙΝΓΖ ΑΛΑΓΝΣΝ ΘΑΡΑΠΘΔΖΠ 

ΔΟΓΝ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝ 700.000,00 € ΚΔ Φ.Ξ.Α. 

Ο Γήκνο Αλδξαβίδαο - Κπιιήλεο, πξνθεξχζζεη αλνηθηή δηαδηθαζίαο κέζσ ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο 

ειεθηξνληθψλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: 

" Βεληίωζη Αγροηικής οδοποιίας ΤΚ Μσρζίνης και Ανδραβίδας " 
ΑΟ.ΚΔΙ. 85/2018  

εθηηκώκελεο αμίαο: 564.516,13 € πξν Φ.Ξ.Α. (24%) 

Απαγνξεύνληαη νη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο  

Πύληνκε Ξεξηγξαθή έξγνπ: 

 Εκσκαυές  

  Επιχώματα 

 Τεχνικά έργα  

 Υποβαση και βάση 

 Ασυαλτικά 

 Σήμανση 
ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΦΝΟΔΑ 
Ρύπνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο: ΓΗΜΟ ΑΝΓΡΑΒΙΓΑ - ΚΤΛΛΗΝΗ            

NUTS: EL633 (Π.Δ. ΗΛΔΙΑ), EL634 (ΓΗΜΟ ΑΝΓΡΑΒΙΓΑ -ΚΤΛΛΗΝΗ) 

Γ/λνπζα πεξεζία: Γ/ΝΗ Σ.Τ.- ΠΔΡ/ΝΣΟ & ΠΟΛ/ΜΙΑ ΓΗΜΟΤ ΑΝΓΡΑΒΙΓΑ -ΚΤΛΛΗΝΗ  

Γηεύζπλζε: νδφο Πνιπηερλείνπ αξηζ. 2, Σ.Κ. 27053, Λεραηλά 

Ξιεξνθνξίεο: Παληήο Κσλζηαληίλνο Ρειέθωλα: 26233 60838/861  

E-mail: e-diagonismos@andravida-killini.gr 

Ηζηνζειίδα Γήκνπ Αλδξαβίδαο - Θπιιήλεο: http://www.andravida-killini.gr/ 

1. ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑ 

Πξνζθέξεηαη ειεχζεξε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζηνλ 

εηδηθφ, δεκφζηα πξνζβάζηκν, ρψξν "ειεθηξνληθνί δηαγσληζκνί" ηεο πχιεο www.promitheus.gov.gr θαζψο θαη 

ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Αλδξαβίδαο - Κπιιήλεο http://www.andravida-killini.gr/ 

ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

Δίδνο ζύκβαζεο: ΔΟΓΝ 

Ρόπνο Δθηέιεζεο ζύκβαζεο: NUTS EL633 (Π.Δ. ΗΛΔΙΑ), NUTS EL633 ΓΗΜΟ ΑΝΓΡΑΒΙΓΑ -ΚΤΛΛΗΝΗ) 

Γηαδηθαζία Αλάζεζεο: 

Αλνηθηή δηαδηθαζία γηα ηελ ζχλαςε ειεθηξνληθψλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θάησ ησλ νξίσλ ηνπ Ν. 4412/16, 

φπσο ηζρχεη. 

 

http://www.andravida-killini.gr/
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 Θξηηήξην Αλάζεζεο ηεο ζύκβαζεο: 

Η πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηεο ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή) κε επί κέξνπο 

πνζνζηά έθπησζεο , αξζξν 95 παξ. 2α ηνπ Ν. 4412/16. 

 

Ζκεξνκελία θαη ώξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηωλ πξνζθνξώλ - απνζθξάγηζεο νξίδεηαη ε 

28/9/2021 εκέξα Ρξίηε θαη ώξα 10:00. 

 

Φάθεινη Ξξνζθνξώλ: 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΗΓΗ, κέρξη ηελ πξναλαθεξζείζα θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα, ζε 

ειεθηξνληθφ θάθειν ηνπ ππνζπζηήκαηνο. ηνλ ειεθηξνληθφ θάθειν πξνζθνξάο ζα πεξηέρνληαη: 

α) έλαο (ππν)θαθεινο κε ηελ έλδεημε "Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο" θαη β) έλαο 

(ππν)θάθεινο κε ηελ έλδεημε "Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά" 

 

Γηθαηνύκελνη λα ζπκκεηάζρνπλ ζην δηαγωληζκό: 

 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιτειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ποσ τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. τοσ ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., 
ευόσον ανήκοσν στην  κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑ   
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. 

Οη αλσηέξσ νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηεο κε αξηζ. απφθ. Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

320/2021 (ΑΓΑ: Τ860ΥΤΓ-5Β) εγθεθξηκέλεο Γηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο θαη λα κπνξνχλ λα ηα 

επαιεζεχζνπλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πην πάλσ Γηαθήξπμε. 

 

Δγγύεζε Ππκκεηνρήο: 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ απαηηείηαη θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο, θαηά ηνπο φξνπο ηεο παξ. 1α ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ.4412/2016, εγγπεηηθήο επηζηνιήο 

ζπκκεηνρήο, πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ηνπ χςνπο   11.290,00 ΔΟΥ  
Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ: 

Κάζε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά δεζκεχεη ηνλ ζπκκεηέρνληα ζηνλ δηαγσληζκφ θαηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 97 

ηνπ λ. 4412/2016, γηα δηάζηεκα δέθα (10) κελψλ, απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξψλ. 

 

Αύμωλ Αξηζκόο Ππζηήκαηνο ηνπ Ζιεθηξνληθνύ Γηαγωληζκνύ: 182696 

 

Ζκεξνκελία θαη ώξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ηωλ πξνζθνξώλ: 

Οξίδεηαη ε  4/10/2021  εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 10:00  

 

Γιώζζα Πύληαμεο Ξξνζθνξώλ 

Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία θαζψο θαη ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη 

ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά 

http://www.promitheus.gov.gr/


  

         

 

 

δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε ζπλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5.10.1961 πνπ θπξψζεθε κε ηνλ 

Ν.1497/84(Α'188). 

 

Σξεκαηνδόηεζε Έξγνπ 

Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ Πηζηψζεηο Πξνγξάκκαηνο «ΑΝΣΩΝΗ ΣΡΙΣΗ» κε ην πνζφ ησλ 700.000,00 €  
 (κε Κ.Α. ηξέρνληνο πξνυπ/ζκνπ (έμνδα) 64.7333.002 
Γελ πξνβιέπεηαη ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο. 
Γελ πξνβιέπεηαη ρνξήγεζε πξηκ. 

Ξξνζεζκία Δθηέιεζεο 

Η ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ είλαη ΞΔΛΡΔ (05) ΚΖΛΔΠ απφ ηελ ππνγξαθή θαη ηελ 

αλάξηεζε ζην ΚΗΜΓΗ ηεο χκβαζεο. 

Γελ πξνβιέπνληαη ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο. 

Γηαδηθαζίεο πξνζθπγήο 

χκθσλα κε ην άξζξν 4.3 ηεο δηαθήξπμεο 

Ινηπέο πιεξνθνξίεο 

Σν απνηέιεζκα ηεο Γεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Αλδξαβίδαο 

- Κπιιήλεο. 

     Ν Γήκαξρνο 
 
ΙΔΛΡΕΑΠ ΗΥΑΛΛΖΠ 


