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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

για την κατασκευή του έργου με τίτλο 

           ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΝΘΗΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ (Α.Μ. 07/2021) 

ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ» προϋπολογισμού 74.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). 

 

 

1. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Αργιθέας, Διεύθυνση: Ανθηρό, Τ.Κ.: 43065, Κωδικός NUTS: EL 611, 

Τηλέφωνο: 2445350410, Fax: 2445350419, email:syzefxis@0597.syzefxis.gov.gr, 

2. Υπάρχει ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην 

ιστοσελίδα: www.dimosargitheas.gr . 

3. Τύπος αναθέτουσας αρχής: Δήμος (Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού), μη Κεντρική αναθέτουσα αρχή, 

εντασσόμενη στη Γενική Κυβέρνηση και στον υποτομέα ΟΤΑ. Κύρια δραστηριότητα που ασκεί: 

Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες. 

4. Κωδικός CPV: 45233142(ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΔΩΝ) 

5. Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 74.000,00€ με τη δαπάνη των εργασιών: 43.584,50 

Ευρώ τη δαπάνη των Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%): 7.845,21€ τη δαπάνη των απροβλέπτων (15%) 

 €, απολογιστικά 500,00€, αναθεώρηση: 33.25 €  τη δαπάνη του Φ.Π.Α. (24%): 14.322,58€ 

6. Η συνολική προθεσμία υλοποίησης του έργου ορίζεται σε δώδεκα  (12) μήνες  από την ημέρα 

υπογραφής της σύμβασης. 

7. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης έχουν: 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται Α1 τάξη σε 

έργα   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. 

8. Απαιτούμενες Εγγυήσεις: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους 

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 

4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των   1.193,55Ευρώ. 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύ ψος της οποί ας καθορί ζεταί σε ποσοστο   

5%  επί  της εκτίμώ μενης αξί ας της σύ μβασης εκτός Φ.Π.Α. Η  εγγύηση  συμμετοχής  

πρέπει  να  ισχύει  τουλάχιστον  για  τριάντα  (30)  ημέρες  μετά  τη  λήξη  του 

χρόνου ισχύος της προσφοράς.  
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9. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147), όπως αυτός ισχύει 

κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και με τους όρους 

της Αναλυτικής Διακήρυξης. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με τον συνοπτικό 

διαγωνισμό του άρθρου 117 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. 

10. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.α του ν. 4412/2016. Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει 

μόνο μία προσφορά, δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών και δε γίνονται 

δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. 

11. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

12. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται  η  16/09/2021, 

ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. . 

13. Οι προσφορές υποβάλλονται είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) µε 

συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) µε κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της 

αναθέτουσας αρχής (Ταχυδρομική διεύθυνση : Ανθηρό Τ.Κ. 43065). Σε περίπτωση ταχυδρομικής 

αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν 

πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το 

αργότερο μέχρι την προηγουμένη ημέρα του διαγωνισμού  . 

14. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό κατά τη διάταξη του 

άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα δέκα  (10) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής των προσφορών. .  

15. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα.  

Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ 40.000,00 και ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 34.000,00 και 

η πράξη  θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Αργιθέας , του οικονομικού έτους  2021 και 

κριμένα τις πιστώσεις Κ.Α  30-7323.78.  

 

 

 

 

 

Ο Δήμαρχος Αργιθέας 

 

 

 Στεργίου Ανδρέας 
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