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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

του υποέργου:

«Δημιουργία ισόπεδων κυκλικών κόμβων»

της πράξης:

«Δημιουργία ισόπεδων κυκλικών κόμβων»

Ο Δικαιούχος Δήμος Ιωαννιτών διακηρύττει ότι την 21 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 
2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 3:00 μ.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών), θα διεξαχθεί με 
ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία, ο διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου κατασκευής για το υποέργο με 
τίτλο «Δημιουργία ισόπεδων κυκλικών κόμβων» της πράξης με τίτλο: «Δημιουργία ισόπεδων 
κυκλικών κόμβων» (κωδικός ενάριθμος 2021ΕΠ01810014), σύμφωνά με τις διατάξεις του Ν. 
4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 45233128-2 Κατασκευαστικές εργασίες για κυκλικούς 
κόμβους Το έργο συντίθεται από τις κατηγορίες «ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ» και 
«ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ» και «ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ», ειδικότερά η εκτιμώμενη αξία εργασιών 
«ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ» ανέρχεται στο ποσό 627.313,15€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτά), η 
εκτιμώμενη αξία εργασιών «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ» ανέρχεται στο ποσό 242.390,73 € 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτά) και η εκτιμώμενη αξία εργασιών «ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ» 
ανέρχεται στο ποσό 202.519,83 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτά)

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου με βάση τη μελέτη που 
συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών, ανέρχεται στο ποσό των 
1.139.431,45€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 1.412.895,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση 
στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσιά προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της 
πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής 
(www.ioannina.gr), μέχρι την 21η  Ιανουαρίου 2022.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμά, όπως ανακτήθηκε από 
τον ιστόχωρο της ΕΑΑΔΗΣΥ (https://www.eaadhsy.gr/index.php/m-protypa-docs/erga-docs), για 
τύπο Διακήρυξης 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.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία, 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.ioannina.gr/
https://www.eaadhsy.gr/index.php/m-protypa-docs/erga-docs
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και:

- φυσικά ή νομικά πρόσωπά, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και είναι 
εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στο Μητρώο Επιχειρήσεων 
Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στις 
κατηγορίες: 1) «ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ» και τάξη 1η και άνω (η εκτιμώμενη αξία εργασιών «ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ», 
ανέρχεται στο ποσό 627.313,15 € - δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτά) και 2) 
«ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ»  και  τάξη  Α2  και  άνω  (η  εκτιμώμενη  αξία  εργασιών 
«ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ» ανέρχεται στο ποσό 242.390,73 € - δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και 
απρόβλεπτά) και 3) «ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ» και τάξη Α2 και άνω (η εκτιμώμενη αξία εργασιών 
«ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ» ανέρχεται στο ποσό 202.519,83 € - δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτά), 
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 
δημόσιά σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματά 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 θέματά 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 τέτοιά 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 είκοσι δύο χιλιάδων και επτακόσια ογδόντα 
οκτώ ευρώ εξήντα τρία λεπτά (22.788,63 €) και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς 
το Δικαιούχο ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον δέκα (10) μηνών και 30 ημερών, 
μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) 
μήνες.

Δύναται να χορηγηθεί προκαταβολή κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 16.1 της διακήρυξης του 
έργου

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενά δικαιολογητικά, 
που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις καθώς και ότι άλλο 
δικαιολογητικό απαιτείται σύμφωνά με την διακήρυξη του έργου.

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι έξι (6) μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμά Δημοσίων Επενδύσεων με ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 
(κωδικό ενάριθμου): 2021ΕΠ01810014 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) (εγκεκριμένη πίστωση στον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου 
Ιωαννιτών Κ.Α.: 64.7341.001). Αποτελεί το μοναδικό Υποέργο της Πράξης με τίτλο: «Δημιουργία 
ισόπεδων κυκλικών κόμβων”, η οποία εντάχθηκε με Κωδικό ΟΠΣ 5075900 στο Επιχειρησιακό 
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Πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020»

Το αποτέλεσμά της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή ή/και το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου Ιωαννιτών

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δικαιούχο, Δήμο 
Ιωαννιτών,

Οδός : Κωλέττη 14
Τάχ. Κωδ. : 45 444 Ιωάννινα

Τηλ. : 2651083880-81

E-mail : vtsouris@ioannina.gr

Πληροφορίες : κ. Βασιλειος Δ. Τσουρης

Ο Αντιδήμαρχος

Έργων και Υποδομών

Γεώργιος Αρλέτος

mailto:vtsouris@ioannina.gr
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