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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΓΗΜΟ ΒΟΡΔΙΑ  ΚΔΡΚΤΡΑ 

Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ 

ΔΡΓΟ : 

 

 

     

 

CPV:      

Έργα ζσνηήρηζης και 

αποκαηάζηαζης οδικού δικηύοσ Γ.Δ. 

Κζζωπαίων, Θιναλίοσ, Αγίοσ 

Γεωργίοσ, Δζπερίων 

 
 45233141-9  Δξγαζίεο ζπληήξεζεο νδώλ 

 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ  ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 

O Γήκαξρνο Βόξεηαο Κέξθπξαο δηαθεξύζζεη «αλνηθηή δηαδηθαζία» επηινγήο αλαδόρνπ ηνπ άξζξνπ 

27 ηνπ Ν. 4412/2016 κέζσ ηνπ εζληθνύ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθώλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ κε 

θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κε βάζε ηελ ηηκή γηα 

ην έξγν «Έργα ζσνηήρηζης και αποκαηάζηαζης οδικού δικηύοσ Γ.Δ. Καζζωπαίων, Θιναλίοσ, 

Αγίοσ Γεωργίοσ, Δζπερίων » πξνϋπνινγηζκνύ 2.000.000,00 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.) 

Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί κε ηελ ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο ηνπ Δζληθνύ Σπζηήκαηνο 

Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο 

ειεθηξνληθά κέζσ ηεο δηαδπθηηαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ.Σ.Η.ΓΗ.Σ. 

Η δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ έρεη ζπληαρζεί ζύκθσλα κε ην πξόηππν ηεύρνο δηαθεξύμεσλ δεκνζίσλ 

έξγσλ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ (Δ.Α.Α.ΓΗ.ΣΥ.). 

Ωο εκεξνκελία ιήμεο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε 02/12/2021 εκέξα Πέμπηη θαη 

ώξα 15:00 μ.μ. θαη ην ζύζηεκα ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ ζα ζπληαρζεί θαη ππνβιεζεί  

ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην 95 παξ. 2.α. ηνπ Ν. 4412/2016.  Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη 

από ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο 

www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΣΗΓΗΣ. 

Ωο εκεξνκελία θαη ώξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη  ε 06/12/2021, 

εκέξα Γεσηέρα θαη ώξα 10:00π.μ.. 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα, ή ελώζεηο απηώλ
  
 εφόςον ανήκουν ςτην 

3η τάξη και άνω ςε έργα κατηγορίασ Οδοποιίασ ή Κοινοπραξίεσ εργοληπτικών επιχειρήςεων 
που είναι εγγεγραμμένεσ ςτην 2η τάξη και άνω ςε έργα κατηγορίασ Οδοποιίασ, με τισ 
προϋποθέςεισ τησ παρ. 3β του άρθρου 76 του Ν.4412/16 (αναβάθμιςη ορίου λόγω 
κοινοπραξίασ). 

  Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό απαηηείηαη ε θαηάζεζε από ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνύο θνξείο,      

θαηά ηνπο όξνπο ηεο παξ. 1
α
 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν4412/2016, εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο, πνπ 

αλέξρεηαη  ζην πνζό ησλ 32.258,00 € . 

Σηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, ε εγγύεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ όξν όηη ε  

εγγύεζε θαιύπηεη ηηο ππνρξεώζεηο όισλ ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε. 

Ο ρξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ είλαη δέκα πένηε (15) μήνες από ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπο. 

Τν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη από ην πξόγξακκα ΠΓΔ  θαη είλαη εγγεγξακκέλν ζηνλ πξνϋπνινγηζκό 

ηνπ Γήκνπ Βόξεηαο Κέξθπξαο κε Κ.Α. 64.7323.002 

Τν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί από ηε Οικονομική Δπιηροπή ηοσ Γήμοσ Κέρκσρας. 

 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΒΟΡΔΙΑ ΚΔΡΚΤΡΑ 

 

 

ΓΔΧΡΓΙΟ ΜΑΥΔΙΜΑΡΗ 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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