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ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΚΚΚΗΗΗΡΡΡΤΤΤΞΞΞΗΗΗ   ΑΑΑΝΝΝΟΟΟΙΙΙΚΚΚΣΣΣΟΟΟΤΤΤ   ΓΓΓΙΙΙΑΑΑΓΓΓΧΧΧΝΝΝΙΙΙΜΜΜΟΟΟΤΤΤ   

   
1. Ο Γήκνο Αλσγείσλ πξνθεξχζζεη ανοικηή διαδικαζία γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ: «ΓΔΧΣΡΗΔΙ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ “ΔΚΣΔΛΔΗ ΔΡΓΑΙΧΝ 

ΑΠΟ ΣΟΤ ΟΣΑ ΣΗ ΥΧΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΗ 

ΛΔΙΦΤΓΡΙΑ”», ελδεηθηηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 150.400,00  €, ήηνη 121.290,33 €, 

πιένλ  Φ.Π.Α.  πνζνχ 29.109,67  €. 

2. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ κέρξη ηηο ______________, ην έληππν 

Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο πνπ ζα ζπκπιεξσζεί απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο, απφ ηα Γξαθεία ηεο 

Σερληθήο Τπεξεζίαο, Οδφο ΓΖΚΑΡΥΗΑΘΟ ΚΔΓΑΡΟ, ΠΙΑΣΔΗΑ ΑΡΚΗ, Πιεξνθνξίεο Εαραξέληα 

θνπιά ηει.: 2834032500. ε  πεξίπησζε  πνπ  δελ  ην  παξαιάβεη  ν  ίδηνο  ν  δηαγσληδφκελνο, 

απαηηείηαη εμνπζηνδφηεζε ηνπ πξνζψπνπ πνπ ζα ην παξαιάβεη. Γηα ηελ παξαιαβή ηνπ έληππνπ 

πξνζθνξάο, νη ελδηαθεξφκελνη θαηαβάιινπλ ην πνζφ ησλ  0,00 €. Σα ζπκβαηηθά ηεχρε καδί κε 

ηα ηπρφλ ζπλνδεπηηθά ζρέδηα ηνπ έξγνπ, ζα αλαξηεζνχλ ζηελ ηζηνζειίδα www.anogeia.gr, ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή.  

3. Σν θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζα είλαη  ε πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά, ε 

νπνία πξνζδηνξίδεηαη βάζεη ηηκήο (δειαδή ην έσο ζήκεξα ηζρχνλ θξηηήξην ηεο ρακειφηεξεο 

ηηκήο) (παξ. 1, άξζξνπ 86 ηνπ Λ.4412/2016). Απηή  θαζνξίδεηαη σο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

έθπησζεο ζε αθέξαηεο κνλάδεο επί ηνηο εθαηφ (%) απφ ηνλ κεηνδφηε άλεπ νξίνπ, ζην ζχλνιν ηεο 

παξερφκελεο Τπεξεζίαο φπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο ζρεηηθήο 

κειέηεο (Παξάξηεκα Η ηεο Παξνχζαο). 

4. Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζηα Γξαθεία ΑΤΣΟΣΔΙΟΤ ΣΚΖΚΑΣΟ ΣΔΥΛΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ, 

ΠΔΡΗΒΑΙΙΟΛΣΟ ΘΑΗ ΘΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ, κε Γηεχζπλζε _______________, ζηηο 

_______________, εκέξα _______________ θαη ψξα _______________ θαη ην ζχζηεκα 

ππνβνιήο πξνζθνξψλ είλαη ην κε εληαίν πνζνζηφ έθπησζεο ζε αθέξαηεο κνλάδεο επί ηνηο %. 

Αλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δελ δηεμαρζεί ε δεκνπξαζία ηελ πξναλαθεξζείζα εκεξνκελία, ζα 

δηελεξγεζεί ζε λέα εκεξνκελία, πνπ ζα θαζνξίζεη κε πξάμε ηεο ε Πξντζηακέλε Αξρή θαη ε νπνία 

ζα γλσζηνπνηεζεί κε αλαθνίλσζε ζηελ παξαπάλσ αλαθεξφκελε ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ 

5. ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηνί: 

α) Ζκεδαπνί δηαγσληδφκελνη, κεκνλσκέλνη ή ζε θνηλνπξαμία, εγγεγξακκέλνη ζην Κ.Δ.ΔΠ, πνπ 

θαιχπηνπλ ηηο θαηεγνξίεο θαη ηάμεηο ηνπ έξγνπ, δειαδή ηάμεηο Α1 ζηελ θαηεγνξία ΤΓΡΑΤΙΗΘΑ 

σο θαη εξγνιαβηθέο επηρεηξήζεηο γξακκέλεο ζηα Λνκαξρηαθά κεηξψα. 

β) Αιινδαπνί δηαγσληδφκελνη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε: 

i) ζε θξάηνο - κέινο ηεο Έλσζεο,  

ii) ζε θξάηνο - κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.),  

iii) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε 

δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ 

ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη  

iv) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε (iii) ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη 

έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ 

αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

6. Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο. 



7. Οη ελψζεηο Οηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππφ ηνπο φξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη 4 ηνπ 

άξζξνπ 19 θαη ηεο παξ. 1 (ε) ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ Λ. 4412/2016. Γελ απαηηείηαη απφ ηηο ελ ιφγσ 

Δλψζεηο λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. ε 

πεξίπησζε πνπ ε έλσζε αλαδεηρζεί αλάδνρνο ε λνκηθή ηεο κνξθή πξέπεη λα είλαη ηέηνηα πνπ λα 

εμαζθαιίδεηαη ε χπαξμε ελφο θαη κνλαδηθνχ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ γηα ηελ έλσζε (π.ρ. 

Θνηλνπξαμία).         

8. Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ το Υπουργείο Εςωτερικών, Γενική Δ/νςη οικονομικών ΤΑ & ΑΠ, 
Δ/νςη οικονομικών & αναπτυξιακήσ Πολιτικήσ, τμήμα αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ & 
διαχείριςησ ΠΔΕ. 
9. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ δελ απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο 

ζπκκεηνρήο, απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο, θαηά ηνπο φξνπο ηεο παξ. 1 α) ηνπ 

άξζξνπ 72 ηνπ Λ. 4412/2016 . Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη 6 κήλεο απφ ηελ 

εκεξνκελία ππνβνιήο απηψλ (άξζξν 97 ηνπ Λ.4412/16), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

10. Δπίζεο ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί θαη ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο 

(Σ.Δ.Τ.Γ.), ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 79 λ. 4412/2016, φπσο απηφ ηππνπνηήζεθε θαη 

εγθξίζεθε κε ηελ 158/2016 Απφθαζε ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη 

δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΘ Β 3698/16-11-2016. 

11. Ζ ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, νξίδεηαη ζε _12 κήλεο_ απφ ηελ εκέξα 

ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.  

12. Σν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ. 

13. Ζ παξνχζα πξνθήξπμε ζχκβαζεο (πεξίιεςε Γηαθήξπμεο) δεκνζηεχεηαη ζην ΘΖΚΓΖ, 

αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Αλαζέηνπζα Αξρήο www.anogeia.gr, ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 

ηεο παξνχζαο θαη δεκνζηεχεηαη ζηνλ Διιεληθφ Σχπν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 λ. 4412/2016. 
 

Ο Γήμαρχος 

 

 

 

 

 

 

ωκράηης . Κεθαλογιάννης 


