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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ  

H Οικονομικι Επιτροπι του Δήμου Αριςτοτζλη, προκθρφςςει διαγωνιςμό με ανοικτι διαδικαςία μζςω του 

Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ςφμφωνα με τισ διατάξεισ που διζπουν τθν 

εκτζλεςθ των Δθμοςίων Ζργων, με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 

προςφορά βάςθ τθν τιμι, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147), για τθν ανάδειξθ 

αναδόχου εκτζλεςθσ του ζργου: «ΕΠΙΚΕΤΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΣΑΗ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 

ΟΔΙΚΩΝ ΣΜΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΗ Σ.Κ. ΑΡΝΑΙΑ», με προχπολογιςμό 453.174,50 € 

(Δαπάνθ Εργαςιϊν, ΓΕ&ΟΕ, Απρόβλεπτα, Απολογιςτικά και Ανακεϊρθςθ), χωρίσ Φ.Π.Α. 

 

1. Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χρήςη τησ πλατφόρμασ του Εθνικοφ υςτήματοσ 

Ηλεκτρονικών Δημοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..) μζςω τθσ διαδικτυακισ 

πφλθσ www.promitheus.gov.gr και οι προςφορζσ κα υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ ςε 

θλεκτρονικό φάκελο του υποςυςτιματοσ. 

2.  Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ζχουν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςτον 

ειδικό, δθμόςια προςβάςιμο χϊρο “θλεκτρονικοί διαγωνιςμοί” τθσ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, 

ςτο ΚΗΜΔΗΣ, κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Αριςτοτζλθ(www.dimosaristoteli.gr). Τυχόν 

διευκρινιςεισ – ερωτιματα ςχετικά με το διαγωνιςμό υποβάλλονται θλεκτρονικά μζςω τθσ 

πλατφόρμασ του ΕΣΗΔΗΣ. 

3.  Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν ςτο ςφςτθμα: 11/ 01/ 2023, ημζρα Σετάρτη και 

ώρα 11:00 π.μ. 

Ημερομθνία θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν : 16/ 01/ 2023, ημζρα Δευτζρα και ώρα 

11:00 π.μ. 

4.  Η αποςφράγιςθ και θ καταλθκτικι θμερομθνία αντίςτοιχα μπορεί να μετατεκεί ςε οποιαδιποτε 

άλλθ θμζρα, αν για λόγουσ ανωτζρασ βίασ δεν διενεργθκεί θ αποςφράγιςθ κατά τθν οριςκείςα 

θμζρα ι αν μζχρι τθ μζρα αυτι δεν ζχει υποβλθκεί καμία προςφορά, μετά από απόφαςθ τθσ 
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ανακζτουςασ αρχισ που κοινοποιείται θλεκτρονικά ςτουσ προςφζροντεσ πζντε (5) τουλάχιςτον 

εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθ νζα θμερομθνία.  

5. Το ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ που κα ςυμπλθρωκεί από τουσ διαγωνιηόμενουσ, παράγεται από 

τθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του υποςυςτιματοσ και ςυμπλθρϊνεται κατά τα οριηόμενα ςτο 

άρκρο 95 παρ. 2(α) του Ν.4412/2016 (επιμζρουσ ποςοςτά ζκπτωςθσ). 

6. Κριτιριο για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 

προςφορά μόνο βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι). 

7. Ο  χρόνοσ  ιςχφοσ  των  προςφορϊν  είναι Δώδεκα (12) Ημερολογιακοί Μήνεσ από τθν καταλθκτικι 

θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν.  

8. Η ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου, ορίηεται ςε Εννζα (9) Ημερολογιακοφσ Μήνεσ από τθν 

θμζρα υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ 

9. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν  που 

δραςτθριοποιοφνται ςε ζργα κατηγορίασ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, όπωσ ειδικότερα περιγράφεται ςτθν 

αναλυτικι διακιρυξθ και που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ 

δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του 

ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και 

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν 

ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ 

δθμοςίων ςυμβάςεων. 

10. Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό απαιτείται θ κατάκεςθ εγγυθτικισ επιςτολισ φψουσ  9.063,49 

ευρώ με ιςχφ τουλάχιςτον τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ. 

11. Το ζργο χρθματοδοτείται από το ΠΔΕ ΣΑΕ 571. 

12. Το αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ κα εγκρικεί από τθν Οικονομικι Επιτροπι του Διμου Αριςτοτζλθ. 

 

 

Ο Δήμαρχοσ Αριςτοτζλη 
 
 
 
 
 
 

τυλιανόσ Βαλιάνοσ 
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