
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ 

 

Έργο  

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ 

  
  Προυπ  200.000,00 Ευρώ ( με  Φ.Π.Α. 24 %) 

  Πηγή  ΥΠ. ΕΣ. (2018ΕΠ52200004) 

 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.   2711/10-10-2018 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

Ο Δήμος Μεγανησίου, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή , σύμφωνα με τις διατάξεις  
Ν. 4412/16, ΦΕΚ 147/Α78-8-2016 όπως ισχύουν ,για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης  του έργου 
«Συντήρηση – αποκατάσταση δημοτικού οδικού δικτύου Δήμου Μεγανησίου», με προϋπολογισμό  
μελέτης 161.290,32 ευρώ πλέον  ΦΠΑ 24%, με συνολικό προϋπολογισμό 200.000,00 € και  
CPV:45233141-9 
1.   Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι εξήντα  ημέρες (60) ημέρες από την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης. ΔΕΝ προβλέπονται και τμηματικές προθεσμίες. 
2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και του εθνικού 
συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων συμβάσεων. Οι προσφορές υποβάλλονται από του 
οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η. 
ΔΗ.Σ. 
3. Η ημερομηνία λήξεις της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 02/11/2018 ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ. 
4. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 05/11/2018 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. 
5. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 26453-61311, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Ζαβιτσάνος 
Δημήτρης 
6. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται σε. Α2 και άνω για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ  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. 
 
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 
 
 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 
19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.  
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). 
 
7. Το έργο χρηματοδοτείται από ΥΠ. ΕΣ.  και είναι εγγεγραμμένο στον τακτικό προϋπολογισμό του 
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Δήμου με Κ.Α. Ε. 64/7333.001, 64/733.002, 64/7333.003, 64/7333.004  και πίστωση έτους 2018. 
     8. Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο ,σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από 
το  άρθρο 150 του Ν. 4412/2016 και τη διακήρυξη του έργου   
09. Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 
Μεγανησίου. 
10.Τα έγγραφα της σύμβασης θα διατίθενται στον ειδικό ,δημόσια προσβάσιμο χώρο ,"ηλεκτρονικοί 
διαγωνισμοί" της πύλης www.promitheus.gov.gr  καθώς και στη ιστοσελίδα του Δήμου Μεγανησίου 
www.meganisi.gov.gr. 
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως , μέχρι τις  22-10-2018 οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους 
προσφέροντες που  συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές 
πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά , το αργότερο 
στις 26-10-2018  . Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις δ/εις του Ν 4412/2016 
11.Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση σύμφωνα με το αρθρο 72 του ν. 
4412/2016 εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους τριών χιλιάδων διακοσίων είκοσι πέντε και 
πενήντα εννέα 3.225 ,59€, που θα απευθύνεται στο Δήμο Μεγανησίου, σε περίπτωση ένωσης 
οικονομικών φορέων η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις 
υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.  
12.Κατά τα λοιπά ως ορίζει ο Ν. 4412/16 και η αναλυτική Διακήρυξη του έργου που εγκρίθηκε από 
την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγανησίου με την υπ’ αρ.  85 /2018 απόφασή της. 

 
 
 

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ 
 
 
 

ΔΑΓΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
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