
               

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 4412/2016 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 

Ο Δήμος Ιωαννιτών διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές η δημόσια σύμβαση για εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Κατασκευή έργων 
υποδομής σε περιοχές επέκτασης της Δ.Ε Ιωαννίνων (Β φάση)», με κριτήριο ανάθεσης της 
«η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη 
τιμή)», όπως ειδικότερα ορίζεται σε σχετικό άρθρο της διακήρυξης. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών κατηγορίες: ΟΔΟΠΟΙΪΑ και 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με προϋπολογισμό 145.161,29 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 180.000,00€ (με Φ.Π.Α.). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, 
Συγγραφή Υποχρεώσεων, Στοιχεία τεχνικών δεδομένων, Έντυπο οικονομικής προσφοράς) 
δωρεάν και σε πλήρη ηλεκτρονική μορφή από στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιωαννιτών 
www.ioannina.gr και την ιστοσελίδα του ΚΗΜΔΗΣ  www.eprocurement.gov.gr 

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό διατίθενται στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας 

Οδός                                                : Κωλέττη 14 
Ταχ.Κωδ.  : 45 444 Ιωάννινα 
Τηλ.  : 2651083880-81 
Telefax  : 2651083882 
E-mail             : gmaxairas@ioannina.gr 

Πληροφορίες  : κος Γ. Μαχαιράς 
 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 
16/9/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00. 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 
23/9/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί 

- φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και 
είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη 
Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην/στις κατηγορία/ες α) στην Α2 τάξη και άνω ή 
ενώσεις οικονομικών φορέων κατηγορίας Α1 τάξης (αναβάθμιση ορίου λόγω 
κοινοπραξίας σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 76 παρ. 3(β) του Ν.4412/2016) 
για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΪΑΣ β) στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Ιωάννινα   6/8/2020 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  Αρ. Πρωτ. :  43741/5467 
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ   

http://www.eprocurement.gov.gr/


ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ή είναι: i) πτυχιούχοι μέσω τεχνικών σχολών που καταργήθηκαν 
με το Ν576/77 (εργοδηγοί)  9 ετούς και άνω κατασκευαστικής εμπειρίας στα 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ έργα από λήψης πτυχίου, ii) εμπειροτέχνες 11 ετούς και άνω εμπειρίας στα 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ έργα, iii) υπομηχανικοί πτυχιούχοι ΤΕΙ και ΚΑΤΕΕ με 3ετή και άνω 
κατασκευαστική εμπειρία στα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ έργα, καθώς και ενώσεις οικονομικών 
φορέων που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και κατέχουν αντίστοιχα τις ανωτέρω 
περιγραφόμενες τάξεις των κατηγοριών αυτών και που είναι εγκατεστημένα : 

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.  
- Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 
- Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του 

άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.  
Δεν 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 (π.χ. κοινοπραξία). 

Η συνολική προθεσμία για την εκτέλεση του έργου είναι διακόσιες εβδομήντα (270) 
ημέρες. 

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 2.903,00 € (2% της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ με στρογγυλοποίηση).  

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι  εννέα (9) μήνες. 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.  

Η τεχνική μελέτη (Φάκελος του Έργου), τα Τεύχη Δημοπράτησης και η κατασκευή του 
έργου  εγκρίθηκαν από την Προϊσταμένη Αρχή με την υπ. αρ. 410/20 Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Ιωαννιτών. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιωαννιτών 

 
Ιωάννινα 6/8/2020 
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 Έργων, Υποδομών, Ενέργειας, Βιώσιμης Αστικής  
Κινητικότητας, Κυκλοφοριακών- 

Συγκοινωνιακών θεμάτων 
 
 

Γεώργιος Αρλέτος 
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