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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ»

 

Ο Δήμος Μετσόβου διακηρύττει ότι την
παράδοσης των προσφορών),  θα  διεξαχθεί
του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021 και ισχύει,
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ».

 

Η Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την
ώρα 10:00 π.μ. η οποία θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού

 Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 
 Δαπάνη Εργασιών 1.960.333,00
 Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 
 Απρόβλεπτα (ποσοστού 15 επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 

αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3. (α)  του ν. 4412/2016.
 ΦΠΑ (24%): 646.128,93 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση και να βρουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, 
Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) στον
www.promitheus.gov.gr, καθώς 
(https://dimosmetsovou.gr/enimerosi/diagonismi

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές

- φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας,

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν
ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση

- Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα

- Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν
και 3(β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

                                                                                         

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

της Πράξης: 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ»
Αρ. Πρωτ. : 4900/26-9-2022 

ότι την 11η  του μηνός Οκτωβρίου  του έτους 2022 ημέρα Τριτη
διεξαχθεί  με  η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή  α ν ο ι κ τ ή  Δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις 

όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021 και ισχύει, για την πράξη με τίτλο:
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ». 

Η Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 18η  του μηνός Οκτωβρίου. του έτους 2022 ημέρα Τρίτη
η οποία θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού 

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 3.338.332,79 Ευρώ και αναλύεται σε:
1.960.333,00 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 352.859,94 
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15 επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 
αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3. (α)  του ν. 4412/2016. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση και να βρουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, 
στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί 

 και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας
diagonismi-diakiryxis/) 

εργοληπτικές επιχειρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία, 

ενώσεις αυτών για έργα κατηγορίας «ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ». και που είναι

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η
Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
Συμφωνίας, καθώς και 

εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 

συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου
4412/2016. 

                                                                                        σελ. 1/2 

 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ» 

Τριτη  και ώρα 14:30’  (λήξη 
Δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις 

για την πράξη με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

. του έτους 2022 ημέρα Τρίτη και 

Ευρώ και αναλύεται σε: 

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15 επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 346.978,94, που 
 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση και να βρουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, 
 διαγωνισμοί” της πύλης 
αναθέτουσας αρχής 

 και: 

είναι εγκατεστημένα σε: 

η υπό ανάθεση δημόσια 
του σχετικού με την Ένωση 

και έχουν συνάψει διμερείς 
συμβάσεων. 

άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) 



                                                                                         σελ. 2/2 

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). 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. 
με ανάλογη στρογγυλοποίηση δηλαδή 53.844,08 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το 
ΔΗΜΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον δέκα τριών  (13) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα 
διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα τρεις  (13) μήνες. 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

Το Έργο Χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών (ΠΔΕ) υπό τον Α.Π. «Ποιότητα Ζωής και Εύρυθμη Λειτουργία των Πόλεων, 
της Υπαίθρου και των Οικισμών» 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Μετσόβου τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες. (αρμόδιος υπάλληλος: κος Αθανασίου Απόστολος - τηλ.: +30 2656360300, fax: +30 2656041373). 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

 

ΤΖΑΦΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 


