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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 

 
Τύπος Αναθέτουσας αρχής/Κύρια Δραστηριότητα: Δήμος Κασσάνδρας - Ο.Τ.Α. 

 
Ο Δήμος Κασσάνδρας (κωδικός ΝUTS: EL527: Χαλκιδική), προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό 
για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ 
ΚΑΙ ΠΑΡΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ» με προϋπολογισμό 2.500.000,00 € μετά Φ.Π.Α. 24%.  
CPV: 45233222-1  
 

1. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:  

α) κατηγορία Οδοποιίας με προϋπολογισμό 2.015.019,78€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, 
απρόβλεπτα και απολογιστικές εργασίες) 

2. Το έργο αφορά στην αποκατάσταση και ανακατασκευή των φθαρμένων τμημάτων του δημοτικού 
οδικού δικτύου, καθώς και των αντίστοιχων τμημάτων  πλατειών και πάρκων του Δήμου Κασσάνδρας. 
3. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν ελεύθερη, πλήρη, 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 της αναθέτουσας αρχής www.kassandra.gr 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της 
αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών 
με δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και 
ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα 
αρχή, πέραν της αναφερομένης στο πρώτο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής 
τους. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος (Δημοτικό Κατάστημα, Κασσάνδρειας), μέχρι την 
Δευτέρα 19/02/2018 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2374350110, FAX 
επικοινωνίας 2374350111, e-mail: tech.dk@0718.syzefxis.gov.gr . Αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία 
Στυλιανίδου Ελισάβετ. 
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το Ν. 4412/2016. 

 

4. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών  ορίζεται η 27-02-2018 ημέρα Τρίτη 
και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ., ενώ ως ημερομηνία ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 06-03-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. 
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την 
ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η 
καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται  ηλεκτρονικά στους προσφέροντες, πέντε (5) 
τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία,  και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ , στην ιστοσελίδα 
της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ελεύθερα προσβάσιμο χώρο του ΕΣΗΔΗΣ. 
Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.  
Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95 του Ν. 
4412/2016.  
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 
Εναλλακτικές προσφορές απαγορεύονται.  
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες και αρχίζει από την 
ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

5. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 
I. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του 
Υ.ΥΠΟ.ΜΕ. ΔΙ., εφόσον ανήκουν στις επόμενες τάξεις ήτοι: 
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3ης τάξης και άνω κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ (2.015.019,78€) και 2ης για συμμετοχή κοινοπραξίας. 
και που 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 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.  
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στις επόμενες τάξεις του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα 
κατηγορίας: 
II.   Ο Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 
III. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19  της 
αναλυτικής προκήρυξης και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.  
IV. 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 τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση 
(πχ κοινοπραξία) 
6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 40.322,58 
ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον εννέα (9) μηνών + 30 ημερολογιακών ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής 
του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) ημερολογιακοί μήνες από την 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

7. Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Κασσάνδρας (Κ.Α 30-7333.008), βαρύνει 
τις πιστώσεις του προϋπολογισμού έτους 2017 με το ποσό των 1.000,00€, τις πιστώσεις του 
προϋπολογισμού έτους 2018 με το ποσό των 500.000,00€, τις πιστώσεις του προϋπολογισμού έτους 
2019 με το ποσό των 1.000.000,00 και τις πιστώσεις του προϋπολογισμού έτους 2020 με το 
υπόλοιπο ποσό των 999.000,00€.  

Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις i που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της 
κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 Ν. 4013/2011, καθώς και της κράτησης ύψους 0,06 % 
υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το 
άρθρο 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016.  

Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς κ.λ.π. 
καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου.  

Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο άρθρο της 
Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO. 

8. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 

9. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.  

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

 

Κασσάνδρεια 30/01/2018 

Ο Δήμαρχος 

 

 

Κυρίτσης Βασίλειος 

 
                                                           
i Οι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου. 
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