
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 603e2d4d8723959546642c2c στις 03/03/21 09:21

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
του έργου

«Αποκατάσταση οδού προς Λιγκιάδες»

Ο Δήμος Ιωαννινών διακηρύττει ότι την 18η  του μηνός Μαρτίου του έτους 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 
10:00 (λήξη παράδοσης των προσφορών),  θα  διεξαχθεί  με ανοικτή  συνοπτική  διαδικασία  σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, ο διαγωνισμός για την 
ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση οδού προς Λιγκιάδες».

Το έργο συντίθεται από τις κατηγορίες εργασιών «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ» και «ΟΔΟΠΟΙΙΑ»
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 24.193,56 ΕΥΡΩ (χωρίς 
Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 30.000,00 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 της πύλης 
www.kimdis.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 
συνοπτικής διαδικασίας,  για τη σύναψη 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 στις κατηγορίες: «A1 τάξη και άνω 
για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ στην A1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, β) 
Πτυχιούχοι μέσω τεχνικών σχολών που καταργήθηκαν με το Ν576/77 (εργοδηγοί)  3ετούς και άνω 
κατασκευαστικής εμπειρίας από λήψης πτυχίου (Έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ) , γ) 
Εμπειροτέχνες 5 ετούς και άνω εμπειρίας (Έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ)  καθώς  και δ) 
Υπομηχανικοί πτυχιούχοι ΤΕΙ και ΚΑΤΕΕ με 3ετή  κατασκευαστική εμπειρία (Έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΙ 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ) από λήψης πτυχίου, 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.

- 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).

http://www.kimdis.gr,
http://www.ioannina.gr/
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Δεν απαιτείται Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) 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  εκατό (100) 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. Παναγιώτα Μπαλάφα - τηλ.: +30 2651083880, fax: +30 
2651083882)

Ιωάννινα 2/3/2021
Αντιδήμαρχος Έργων, Υποδομών, Ενέργειας, Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, 

Κυκλοφοριακών-Συγκοινωνιακών θεμάτων

Γεώργιος Αρλέτος

ΑΔΑ: 6ΞΦΕΩΕΩ-ΡΛ3




		2021-03-03T09:21:18+0200


		2021-03-03T11:16:35+0200
	ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ


		2021-03-03T11:17:30+0200
	Athens




