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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                        
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Δ/νση: Αγ.Μαρίνας 54, 
    45221 Ιωάννινα

Τηλ.: 2651083880-81

Πληρ.: Ε.Τσουκανέλης

email: ltsoukanelis@ioannina.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Ο Δήμος Ιωαννιτών προκηρύσσει με ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/2016, την 

επιλογή   αναδόχου   ανάθεσης   της   σύμβασης   για   την   κατασκευή   του   έργου: «Ολοκλήρωση 

συνδέσεων υφισταμένων δικτύων πεζοδρόμων και κοινοχρήστων χώρων Δήμου 

Ιωαννιτών» , (CPV: 45233000-9), προϋπολογισμού 1.375.000,00 € (με Φ.Π.Α).

Το έργο αποτελείται από τις κατηγορίες εργασιών:

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό   876.972,65 €   (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ,   

απρόβλεπτα)  και ΟΔΟΠΟΙΙΑ    με προϋπολογισμό   198.669,01 €  (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και 

ΟΕ, απρόβλεπτα). Στο  σύνολο  του  αθροίσματος  των  ανωτέρω  ποσών  προστίθεται  

αναθεώρηση  ποσού     12.834,41 € (άρθρο 153 του ν.4412/2016) , για ΑΕΚΚ ποσό  20.394,90  € 

καθώς και Φ.Π.Α. 24% ποσού    266.129,03 €.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Οι προσφορές θα 

υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος, με ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την   

1/11/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.  Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 

προσφορών ορίζεται η 4/11/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς  απαιτείται να 

διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στη διακήρυξη και τα τεύχη δημοπράτησης στον 

ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης, 

www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιωαννιτών, www.ioannina.gr. 

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες 
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που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά 

με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους παράγεται 

από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 

δραστηριοποιούνται στα έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 2η (παρ. 12 του άρθρου 51 και παρ 3 του άρθρου 

52 του ΠΔ 71/2019) και ΑΝΩ, 1η (παρ. 11 του άρθρου 51 και παρ 2 του άρθρου 52 του ΠΔ 

71/2019) ΜΕ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ και ΟΔΟΠΟΙΪΑ Α2 (παρ. 10 του άρθρου 51 και παρ 1β του 

άρθρου 52 του ΠΔ 71/2019) και ΑΝΩ που είναι εγκατεστημένοι 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.

Οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν είτε μεμονωμένα είτε ως μέλη 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.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους είκοσι δύο 

χιλιάδων, εκατόν εβδομήντα επτά ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (22.177,42 €) (ποσοστό 2% επί 

του προϋπολογισμού της μελέτης χωρίς Φ.Π.Α) με ισχύ τουλάχιστον δέκα (10) μηνών και τριάντα 

(30) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι 26/08/2023.

Πέραν  των  υπολοίπων  κριτηρίων  επισημαίνεται  η  υποχρέωση  των οικονομικών φορέων για 

την ικανοποίηση των όρων, οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας καθώς και προτύπων 

διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης, όπως αυτοί περιγράφονται αναλυτικά 

στη διακήρυξη του έργου.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών.

ΑΔΑ: ΨΠΣΛΩΕΩ-Σ8Λ





3
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6343d9be70128e28a86f1aba στις 11/10/22 11:46

Η  συνολική  προθεσμία  εκτέλεσης  του  έργου  ορίζεται σε πεντακόσιες σαράντα (540) ημέρες 

από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο Ν.Π.Δ.Δ. του Υπουργείου Περιβάλλοντος & 

Ενέργειας του Άξονα προτεραιότητας «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις 

Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» έτους 2021. Στον προϋπολογισμό του Δήμου για το εν 

λόγω έργο έχει προβλεφθεί πίστωση 1.375.000,00 εκ των οποίων 62.430,00 ευρώ για το έτος 2022  

με ΚΑ 30.7324.008.

Προκαταβολή μπορεί να χορηγηθεί.

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

Ιωαννιτών.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Έργων

Γεώργιος Αρλέτος
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