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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣ. ΔΛΛΑΓΑ 
ΓΗΜΟ Ι.Π.  ΜΔΟΛΟΓΓΙΟΤ  
Αξηζκ. πξση.: 5804 /27-3-2020 

  ΔΡΓΟ: 
 
 
 
 

«ςνηήπηζη οδοποιίαρ Γήμος Μεζολογγίος» 
 
ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΑΣΑ 2019 –ΙΓΙΑ ΔΟΓΑ 
                                 (Κ.Α. 30.7333.05) 

 ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ  
ΑΝΟΙΚΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΜΔΧ ΣΟΤ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ 

ΓΗΜΟΙΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ (Δ..Η.ΓΗ..) 
 

   Ο Γήκαξρνο  Ι.Π.  Μεζνινγγίνπ  πξνθεξχζζεη Αλνηθηφ Γεκφζην Ηιεθηξνληθφ Μεηνδνηηθφ 
δηαγσληζκφ, κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ: 
«ςνηήπηζη οδοποιίαρ Γήμος Μεζολογγίος» κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα 
απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 
4412/2016, θαη ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ  κε Φ.Π.Α.  460.000,00  €.  
Σν έξγν ζπληίζεηαη απφ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο εξγαζηψλ: 
 
• θαηεγνξία ΟΓΟΠΟΙΙΑ κε πξνυπνινγηζκφ 370.967,75  € (ρσξίο αλαζεψξεζε θαη Φ.Π.Α) 
 
 
Η δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ έρεη ζπληαρζεί θαηά ην ππφδεηγκα δηαθήξπμεο ειεθηξνληθήο αλνηθηήο 
δηαδηθαζίαο (θάησ ησλ νξίσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν.4412/2016) ηεο ΔΑΑΓΗΤ.  
Πιεξνθνξίεο ζην ηειέθσλν  θα Ισάλλα Βαιή: 2631363324, Fax:2631025041. 
 
Ο Γηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΗΓΗ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr  
Κσδηθνί CPV: 45233222-1, 45233120-6 θαη κε Αξηζκφ Γηαγσληζκνχ: 88565 
Ηκεξνκελία Έλαξμεο Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ: 3/04/2020 θαη ψξα 10:00π.κ. 
Ηκεξνκελία Λήμεο Πξνζθνξψλ: 5/05/2020 θαη ψξα 10:00π.κ. 
Ηκεξνκελία δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ: Παξαζθεπή 8/05/2020 θαη ψξα 10:00π.κ κέζσ ηεο 
δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΗΓΗ. 
 
Η εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα γίλεη κε επηινγή Αλαδφρνπ θαηφπηλ αλνηθηήο ειεθηξνληθήο 
δεκνπξαζίαο ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε 1α) ηνπ άξζξνπ 26 θαη ην άξζξν 27 ηνπ Ν. 4412/16.  
 
Κάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα ππνβάιεη κφλν κία νηθνλνκηθή πξνζθνξά. Γελ επηηξέπεηαη ε 
ππνβνιή ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ. Γε γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα κέξνο ηνπ αληηθεηκέλνπ 
ηεο ζχκβαζεο. 
 
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ πνπ 
δξαζηεξηνπνηνχληαη γηα Έπγα Οδοποιίαρ ζηην 1η ηάξη και άνω ηος ΜΔΔΠ θαη πνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλα ζε: 
α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 
β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 
γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε 
δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ 
ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη 
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ 
ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 
Γηα ηνλ δηαγσληζκφ θαη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ησλ Ν. 4412/2016. 
Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ  νξίδεηαη ζην πνζφ ησλ 7.420,00 €.   
Οη απαηηνχκελεο εγγπήζεηο ζα πξέπεη λα παξέρνληαη κφλν απφ ειιεληθέο ηξάπεδεο ή ην 
ΣΜΔΓΔ. 
Η ζπλνιηθή πξνζεζκία πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ, είλαη έξι (6) μήνερ απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο 
ζχκβαζεο. 
Σν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Ι.Π. 
Μεζνινγγίνπ. 

ΑΔΑ: 6ΔΟΛΩΡΖ-8ΓΡ



 2 

Σφπνο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ: Γεκνηηθέο ελφηεηεο Μεζνινγγίνπ, Αηησιηθνχ, Οηληαδψλ. 
Σα ηεχρε δεκνπξάηεζεο δηαηίζεληαη ειεθηξνληθά  ζην ΚΗΜΓΗ θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο (www.messolonghi.gov.gr).  
Πιεξνθνξίεο ζηα γξαθεία ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο  Γήκνπ Ι.Π. Μεζνινγγίνπ   (ηει. 26313-
63324,  fax 2631025041 αξκφδηα Ισάλλα Βαιή)  ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. 
 

Ι.Π. ΜΔΟΛΟΓΓΙΟΤ   27 /3 /2020        

Ο  ΓΗΜΑΡΥΟ  

 

 

 ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΛΤΡΟ  
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