
 

                           Αρ. Πρωτ. 1038/2-8-2022  

ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Δ.Ε.Π.ΑΝ.) 

          
ΕΡΓΟ:                           

 
 

 «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ 
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» 
 

 

 
Χρηματοδότηση:                    

Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ  
 

ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.4412/16 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  

ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ 

ΤΙΜΗ  

  

Το ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Δ.Ε.Π.ΑΝ.) προκηρύσσει την, με 
ανοικτή διαδικασία μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, επιλογή του αναδόχου για την κατασκευή του 
έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» προϋπολογισμό 2.260.000,00 
Ευρώ (με αναθεώρηση, απολογιστικές εργασίες, χωρίς ΦΠΑ).  

Το έργο συντίθεται από εργασίες που ανήκουν στην κατηγορία Έργων ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ. 
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 45233222-1 

Το φυσικό αντικείμενο του έργου είναι η επίστρωση υφισταμένων αγροτικών 
δρόμων, εντός της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Βελβεντού με ασφαλτική 
στρώση κυκλοφορίας και ολίγων εξ αυτών με σκυρόδεμα. Οι δρόμοι οι οποίοι θα 
επιστρωθούν είναι 43 και κατανέμονται στο σύνολο της κτηματικής περιφέρειας του 
ως άνω Δήμου, όπως αναφέρονται αναλυτικά στην τεχνική περιγραφή. 

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα 
έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί 
διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα 
https://depan.gr/diakiryxeis/.  

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 
22PROC011050849 και στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με Συστημικό αριθμό 
διαγωνισμού 190768.  

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική 
υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

https://depan.gr/diakiryxeis/
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Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της 
Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) . 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται 

η 6/9/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 
12/9/2022 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:00 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και η οικονομική προσφορά 
θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2 (α) του 
Ν.4412/2016, όπως ισχύει, ήτοι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα 
ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, σε ακέραιες μονάδες 
επί τοις εκατό.  

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται στην κατηγορία Έργων ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής 2% 
επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς ΦΠΑ, ύψους σαράντα πέντε χιλιάδων 
διακοσίων ευρώ (45.200,00 €). Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον 
για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς ο οποίος 
είναι εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου 
Εσωτερικών.  

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τριακόσιες εξήντα (360)  
ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.  

Ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της 
λειτουργίας του υποσυστήματος «Επικοινωνία» της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.  

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. του Δ.Ε.Π.ΑΝ. 

Αθήνα 2 / 8 / 2022 

 

Ο Γενικός Διευθυντής 

Κουτσιώρης Βασίλειος 
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