
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6114e589e12647f5ad736393 στις 12/08/21 12:11  

 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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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: «Κάλυψη εκτάκτων αναγκών από έντονα 
καιρικά φαινόμενα στα όρια του Δήμου Ιωαννιτών (έργα οδοποιίας στις Δ.Ε. Ανατολής, 
Παμβώτιδας, Μπιζανίου και Περάματος)», 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: «ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ». 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 300.000,00€ (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 και ΕΣΗΔΗΣ  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 :   vtsouris@ioannina.gr 
Πληροφορίες :   κ. Βασίλειος Τσούρης 

 
Ως  ημερομηνία  και  ώρα  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής  των  προσφορών  ορίζεται  η 

31/08/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 03:00 μ.μ. 

Ως   ημερομηνία   και   ώρα   ηλεκτρονικής   αποσφράγισης των   προσφορών   ορίζεται   η 
03/09/2021, ημέρα Παρασκευή 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 Α2 και άνω για έργα κατηγορίας «ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ» και που είναι 
εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
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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 (π.χ. κοινοπραξία). 

Η συνολική προθεσμία για την εκτέλεση του έργου είναι πεντακόσιες σαράντα (540) 
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 τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα 
εννέα ευρώ (4.839,00 €) (2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ με 
στρογγυλοποίηση). 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δεκα (10) μήνες. 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ιστώσεις του Δήμου Ιωαννιτών, ειδικότερα από 
ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ. Προβλέπεται στον Προϋπολογισμό έτους 2021 του Δήμου 
Ιωαννιτών, καθώς έχει εγγραφεί στον ΚΑ 30-7333.011 πίστωση 1.000,00 €. 

Η τεχνική μελέτη, η κατασκευή του έργου και οι όροι δημοπράτησης εγκρίθηκαν από την 
Προϊσταμένη Αρχή με τις αριθμ. 713/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Ιωαννιτών. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του 
Δήμου Ιωαννιτών 

 
 
 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Έργων, Υποδομών, Ενέργειας, Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας, Κυκλοφοριακών- 
Συγκοινωνιακών θεμάτων 

 
 

Γεώργιος Αρλέτος 
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