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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  
Ο ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 

Προκηρύσσει την με ανοιχτή διαδικασία επιλογή αναδόχου μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάθεση του 
έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95, παρ.2α και του άρθρου 5 του Ν.4412/2016 (όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4782/2021), με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο ανάθεσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο 
σύνολο του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΩΝ ΜΗΛΕΑΣ»  

Αναθέτουσα Αρχή-Στοιχεία Επικοινωνίας: 

Οδός  : Ν.Χ. Αβέρωφ 2 
Ταχ.Κωδ. : 44200, Μέτσοβο 
Τηλ. : 26563 60329 
Telefax : 26560 41373 
E-mail : a.nakos@1429.syzefxis.gov.gr 
Πληροφορίες:  : κ. Νάκος Αντώνιος 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού στον ειδικό δημόσια 
προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr και στην 
ιστοσελίδα του Δήμου Μετσόβου https://dimosmetsovou.gr  
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα (κάτω των ορίων) της 
ΕΑΑΔΗΣΥ.  
 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα:   26-07-2022 και ώρα 15:00 π.μ.  

Η Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις:  02-08-2022 και ώρα 10:00 π.μ. η 
οποία θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού. 

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 
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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. 
Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν 
υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία  

Ο συνολικός προϋπολογισμός δημοπράτησης, ανέρχεται σε € 30.000,00 (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.),  
και αναλύεται σε: 

 Δαπάνη Εργασιών € 17.680,37. 
 Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε. 18% επί δαπάνης εργασιών) € 3.182,47 
 Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) € 

3.129,43, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 
4412/2016.  

 Δαπάνη Αναθεώρησης € 201,29 
 Φ.Π.Α. € 5.806,45 
 

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστική βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ.2α του Ν.4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον 
Ν.4782/2021), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, με έλεγχο 
ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης σε έντυπο οικονομικής προσφοράς, όπως 
παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος,  το οποίο θα αναρτήσει η 
υπηρεσία μέσω του συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.  
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή 
στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή 
υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν 
στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη 
διαδικασία εγγραφής.  
 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Μετσόβου.  
Το έργο χρηματοδοτείται από πηγές ΣΑΤΑ με κωδικό Κ.Α. 30.7323.002   
 
 

Στον διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας  ΟΔΟΠΟΙΪΑ Α1 και ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ Α1   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 τριτες χωρες που δεν εμπιπτουν στην περιπτωση γ΄ της παρουσας παραγραφου και εχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων. 

ε) Προβλέπεται και η δυνατότητα συμμετοχής επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στα Μητρώα 
Περιφερειακών Ενοτήτων αντίστοιχων κατηγοριών εφόσον πληρούν τα κατά το νόμο κριτήρια 
συμμετοχής.  
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Οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν 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 

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται  οι 
οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο 
κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα 
Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων αντίστοιχων κατηγοριών. Οι προσφέροντες που είναι 
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα 
Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται η υποβολή εγγύησης συμμετοχής ύψους € 483,87 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης είναι 6 μήνες από την υπογραφή της. 

Η χρονική διάρκεια ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή που είναι ο Δήμος Μετσόβου 
με το αρμόδιο όργανο του, την Οικονομική Επιτροπή. 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

  ΤΖΑΦΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 




