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Κρέστενα    06  /  07  /2021 
 
Αριθ. Πρωτ. : 5276 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 574.193,55€ ΠΛΕΟΝ  Φ.Π.Α. 

 
    Ο Δήμος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του εθνικού συστήματος 

ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων για την ανάθεση του έργου με τίτλο: « ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Δ. 

ΒΡΕΣΤΟΥ, ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ ΚΑΙ ΛΙΒΑΔΑΚΙΟΥ». 

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ: 9 / 2013 (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΑ 2021) 

CPV: 45233120-6 

Εκτιμώμενης αξίας: 574.193,55 € ( πλέον Φ.Π.Α. 24% )   

Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές 

Σύντομη Περιγραφή έργου: Το έργο αφορά την βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας στις Τ.Κ. Βρεστού, 

Αλιφείρας και Λιβαδακίου της Δημοτικής Ενότητας Αλιφείρας στην πυρόπληκτη ζώνη του Δήμου 

Ανδρίτσαινας – Κρεστένων. Έχει σαν στόχο την αποκατάσταση των ζημιών που υπέστη το οδικό δίκτυο από 

τις επιπτώσεις των πυρκαγιών του 2007 και τα έντονα καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ετών, για την 

κυκλοφοριακή επικοινωνία των οικισμών, για την δημιουργία συνθηκών πρόσβασης στο οδικό δίκτυο για 

λόγους πυρασφάλειας και την διευθέτηση των όμβριων υδάτων για την προστασία της υπάρχουσας 

οδοποιίας 

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ 
Τύπος Αναθέτουσας Αρχής : ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 

NUTS: EL633 ( ΗΛΕΙΑ ) 

 Διευθύνουσα Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ  

Διεύθυνση: Φανή Τρυφωνοπούλου 

Τηλέφωνο: 26250-23220 

FAX: 26253-60029 

E- MAIL: dkresten@otenet.gr, texnikiandrkres@gmail.com 

Ιστοσελίδα Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων:  www.andritsainas-krestenon.gov.gr 

2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, 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.andritsainas-krestenon.gov.gr. 

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Είδος σύμβασης : ΕΡΓΟ 

Τόπος Εκτέλεσης σύμβασης: NUTS EL633 ( ΗΛΕΙΑ ), ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτή διαδικασία για την  σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων κάτω των 

ορίων του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

Αύξων Αριθμός Συστήματος του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: 181295 
Κριτήριο Ανάθεσης της σύμβασης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 

τιμής (χαμηλότερη τιμή) – άρθρο 95 παρ. 2(α) Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το αρθρο 37 του 

ν.4782/2021 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.                                               

ΑΔΑ: ΩΘΦ9ΩΨΦ-ΡΓΞ





ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΗΜΕΡΑ:    23/ 07   /2021, και ώρα: 23:59 μ.μ. 
Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών:  Ορίζεται η    29 / 07  / 2021  ημέρα Πέμπτη  και ώρα 
10:00 π.μ. από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/4-

12-2017 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. 

Φάκελοι Προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του  ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την προαναφερθείσα καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.  Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς θα 

περιέχονται: 

α) ένας (υπο)φάκελος  με την ένδειξη « Δικαιολογητικά Συμμετοχής » και 

β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη « Οικονομική Προσφορά » 

Δικαιούμενοι να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό: Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας 

ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ προϋπολογισμού 573.814,22 €  ( δαπάνη εργασιών, ΓΕ, και απρόβλεπτα).  Δικαίωμα συμμετοχής 

έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών
 i

 που δραστηριοποιούνται  για έργα κατηγορίας 
ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, 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. 

Οι ανωτέρω οικονομικοί φορείς θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια της με αριθμ. 116 / 2021 (ΑΔΑ: 

Ω0ΔΔΩΨΦ-0Ι7 ) αποφ. Οικονομικής Επιτροπής εγκεκριμένης Διακήρυξης του έργου του θέματος και να 

μπορούν να τα επαληθεύσουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πιο πάνω Διακήρυξη. 

Εγγύηση Συμμετοχής:  Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72
 
του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε 

από το άρθρο 21 του ν.4782/2021, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των ΕΝΤΕΚΑ 
ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΩΝ (11.483,87) ευρώ. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών:  Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον 

διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 39 του 

ν.4782/2021, για διάστημα ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ ( 13 ) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 

των προσφορών. 

Γλώσσα Σύνταξης Προσφορών: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία και τα 

αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους 

στην ελληνική γλώσσα.  Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η συνθήκη της 

Χάγης 5-10-1961 που κυρώθηκε με τον Ν.1497/84(Α΄ 188). 

             Χρηματοδότηση Έργου: Το έργο χρηματοδοτείται από το «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2016», 

στο οποίο είναι ενταγμένη η σχετική πράξη με τίτλο « ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Δ.ΒΡΕΣΤΟΥ, ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ ΚΑΙ 

ΛΙΒΑΔΑΚΙΟΥ ». Συγκεκριμένα, χρηματοδοτείται μέσω της Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 401 (κωδ. ενάριθμου 

2016ΕΠ40100007) με Κ.Α. 30-7333.006 τρέχοντος προϋπολογισμού ( έξοδα ) του Δήμου Ανδρίτσαινας – 

Κρεστένων  

Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής.  

Προθεσμία Εκτέλεσης : Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ΟΚΤΩ ( 8 ) μήνες από την  

υπογραφή και την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ  της σύμβασης.  Δεν προβλέπονται τμηματικές προθεσμίες. 

Διαδικασίες προσφυγής: Σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της διακήρυξης 

Λοιπές πληροφορίες: Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων. 

Κρέστενα   06  / 07  / 2021 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 

Διονύσιος Μπαλιούκος 
 
 
 

ΑΔΑ: ΩΘΦ9ΩΨΦ-ΡΓΞ
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