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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

ΓΙΑ ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΟΤ ΚΑΣΩ ΣΩΝ ΟΡΙΩΝ ΣΟΤ Ν. 4412/2016 

Ο ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ διακθρφςςει, μζςω του Εκνικοφ υςτιματοσ θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων 
(Ε..Η.ΔΗ..), ανοικτι διαδικαςία για τθν επιλογι αναδόχου καταςκευισ του ζργου «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 
ΣΟΙΧΙΟΤ ΑΝΣΙΣΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΟΔΟΤ ΠΛΗΙΟΝ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 
ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΜΤΡΣΙΑ», με προχπολογιςμό 64.516,13 ΕΤΡΩ (πλζον Φ.Π.Α). 
CPV : 45111230-9 (Εργαςίεσ ςτακεροποίθςθσ εδάφουσ), 45262300-4 (Εργαςίεσ ςκυροδζματοσ) 

Λιξθ υποβολισ θλεκτρονικϊν προςφορϊν ςτθ διαδικτυακι Πφλθ του ΕΗΔΗ: ΣΡΙΣΗ 21-06-2022 και 

ϊρα 15:00 μ.μ. 

Ηλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν: ΔΕΤΣΕΡΑ  27/06/2022 και ϊρα 10:00 π.μ. 

Κριτιριο για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 

αποκλειςτικά βάςει τθσ τιμισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016. 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 

www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ ςε θλεκτρονικό φάκελο του υποςυςτιματοσ. 

Για τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν ψθφιακι 

υπογραφι, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ ψθφιακισ υπογραφισ και να εγγραφοφν 

ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΗΔΗ-Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr). 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν που δραςτθριοποιοφνται ςε 

ζργα ΟΔΟΠΟΙΙΑ και που είναι εγκατεςτθμζνα: 

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, 

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. 

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 (γ) και (ε)  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 
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τζτοια που να εξαςφαλίηεται θ φπαρξθ ενόσ και μοναδικοφ φορολογικοφ μθτρϊου για τθν ζνωςθ (πχ 

κοινοπραξία). 

Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν 

Ελλάδα κα πρζπει να υποβάλλουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Μ.Ε.ΕΠ μζχρι τθ λιξθ τθσ μεταβατικισ 

περιόδου ιςχφοσ, ςφμφωνα με το άρκρο 65 του π.δ. 71/2019, και από τθν πλιρθ ζναρξθ ιςχφοσ του 

τελευταίου βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Σμιμα Ι του Μθτρϊου Εργολθπτικϊν Επιχειριςεων Δθμοςίων 

Ζργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), ςτισ κατθγορίεσ ΟΔΟΠΟΙΙΑ. 

 Οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 

είναι εγγεγραμμζνοι ςτα Μθτρϊα του παραρτιματοσ ΧΙ του Προςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. 

Επιπροςκζτωσ, οι οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να πλθροφν και τα λοιπά κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ 

που προβλζπονται ςτο άρκρο 22 τθσ Διακιρυξθσ.  

Όςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα απαιτείται οι οικονομικοί φορείσ κατά τθν 

υποβολι τθσ οικονομικισ προςφοράσ, να διακζτουν τουλάχιςτον τθν τεχνικι ςτελζχωςθ, εμπειρία κλπ, 

όπωσ αυτά ορίηονται ςτο Π.Δ. 71/2019, ςτθν κατθγορία ζργων ΟΔΟΠΟΙΙΑ προχπολογιςμοφ 

61.847,52€ και άνω. 

Για τουσ αλλοδαποφσ προςφζροντεσ, απαιτείται κατ’ ελάχιςτον να πλθροφνται οι προχποκζςεισ κατά 

αντιςτοιχία με τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα ςφμφωνα με τισ 

προθγοφμενεσ παραγράφουσ.  

ε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, οι παραπάνω ελάχιςτεσ απαιτιςεισ καλφπτονται 

ακροιςτικά από τα μζλθ τθσ ζνωςθσ.  

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό απαιτείται θ κατάκεςθ εγγυθτικισ επιςτολισ φψουσ 1.290,32 ευρϊ 

και ιςχφ μζχρι 21-05-2023. 

Η προκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου είναι διακόςιεσ δζκα (210) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν θμζρα 

υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

Σο ζργο χρθματοδοτείται από το ΤΠΕ για πιςτϊςεισ του ζργου : 2003Ε05500005 Επιχοριγθςθ των 

ΟΣΑ για «Πρόγραμμα πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ ηθμιϊν και καταςτροφϊν που προκαλοφνται από 

κεομθνίεσ ςτουσ ΟΣΑ α’ και β’ βακμοφ τθσ Χϊρασ»  - Κ.Α. 30.7336.0009 Εξόδων Προχπολογιςμοφ οικ. 

Ζτουσ 2022 Διμου Ευρϊτα. 

Σο αποτζλεςμα του διαγωνιςμοφ κα εγκρικεί από τθν Οικονομικι Επιτροπι του Διμου Ευρϊτα. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ 

 

ΔΗΜΟ ΒΕΡΔΟ 
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