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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

του έργου
«Κατασκευή νέων κόμβων σε Σταυράκι και Νεοχωρόπουλο»

Ο Δήμος Ιωαννιτών διακηρύττει ότι την 26η  του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2021 ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 15:00 (λήξη παράδοσης των προσφορών),  θα  διεξαχθεί  με  η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή  Δημοπρασία 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, για το έργο με 
τίτλο: «Κατασκευή νέων κόμβων σε Σταυράκι και Νεοχωρόπουλο».

Η Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 4η του μηνός Μαρτίου του έτους 2021 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. η οποία θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού

Το έργο αφορά εργασίες των κατηγοριών: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ» με προϋπολογισμό 371.565,19€ (δαπάνη εργασιών, 
ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) και «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ» με προϋπολογισμό 79.776,67€ (δαπάνη 
εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη που συντάχθηκε από 
την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννίνων, ανέρχεται στο ποσό των 451.612,90 ΕΥΡΩ (χωρίς 
Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 560.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση και να βρουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού 
(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί 
διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής 
www.ioannina.gr.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα τύπου για Διακήρυξη ανοικτής 
διαδικασίας,  για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή,  της 
ΕΑΑΔΗΣΥ

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία, και:

- φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην 1η   τάξη και άνω ή σε 
αναβαθμισμένη κοινοπραξία Α2 τάξης για έργα κατηγορίας «ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ» και Α1 τάξη και άνω για έργα 
κατηγορίας «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ», καθώς και ενώσεις οικονομικών φορέων που είναι 
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και κατέχουν αντίστοιχα τις ανωτέρω τάξεις των κατηγοριών αυτών,  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.

- Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.ioannina.gr/
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- Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 
1 (ε) και 3(β) 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 (πχ κοινοπραξία).

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς 
Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση δηλαδή 9.033,00 € και η σχετική εγγυητική επιστολή θα 
απευθύνεται προς το ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και 30 
ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) 
μήνες.

Οι  υποψήφιοι   ανάδοχοι  υποχρεούνται   να  προσκομίσουν  όλα  τα   απαιτούμενα   δικαιολογητικά,   που 
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις έργων

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι διακόσιες σαράντα (240) ημερολογιακές ημέρες.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιωαννίνων

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Ιωαννίνων τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. (αρμόδιος υπάλληλος: κ. Βασίλειος Τσούρης - τηλ.: +30 2651083880, fax: +30 2651083882)

Ιωάννινα 30/12/2020
Αντιδήμαρχος Έργων, Υποδομών, Ενέργειας, Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, 

Κυκλοφοριακών-Συγκοινωνιακών θεμάτων

Γεώργιος Αρλέτος
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