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ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: ΚΑΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ   
                                  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                   
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 382.000 € 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ  

ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) 
Η ∆/νση Τεχνικών  Έργων  Περιφερειακής  Ενότητας  Πρέβεζας  Περιφέρειας  Ηπείρου, προκηρύσσει ανοικτό 

ηλεκτρονικό διαγωνισµό, µέσω του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ., µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 

άποψη  προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιµής, για την ανάθεση του  έργου: «Βελτίωση βατότητας-κατασκευή 
τεχνικών-σήµανση και ασφάλεια οδικών τµηµάτων στο ∆ήµο Πάργας», συνολικού προϋπολογισµού 

382.000,00 € µε Φ.Π.Α., CPV  [45233120-6]-Έργα οδοποιίας  και κωδικό NUTS: EL541. 

Το έργο ανήκει  στην κατηγορία εργασιών: Ο∆ΟΠΟΙΙΑ µε  προϋπολογισµό 307.988,11 € (δαπάνη εργασιών,  

ΓΕ και ΟΕ και  απρόβλεπτα). 

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 Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας www.preveza.gr. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφεροµένους ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ 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 (ΕΣΗ∆ΗΣ - ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 

ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 

µε αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β') «Ρυθµίσεις τεχνικών ζητηµάτων που αφορούν την ανάθεση των 

∆ηµοσίων Συµβάσεων έργων, µελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών 

υπηρεσιών  µε  χρήση των επιµέρους εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 

∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 

Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υποχρεωτικά υπογράφεται ψηφιακά, 

είτε από όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους, νοµίµως 

εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς,  προσδιορίζεται η έκταση και το 

είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης, συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ 

τους,  καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Ως καταληκτική ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η        
10   Mαϊου  2021, ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.µ.  

Ως ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η                              
14   Mαϊου  2021, ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:00 π.µ. 

 Το σύστηµα υποβολής προσφορών είναι µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης κατά οµάδες τιµών,του 
άρθρου 95 παρ.2.α.του Ν.4412/2016. 

 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως τις 26-4-2021 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους 
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προσφέροντες που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύµβασης συµπληρωµατικές πληροφορίες 

σχετικά µε τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 28-4-2021.  

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε 

έργα Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ  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 

Σ∆Σ, 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. 

Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης. 

Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 της 

∆ιακήρυξης και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β) του άρθρου 76 του Ν.4412/2016.  

∆εν 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). 

Κάθε προσφέρων οφείλει να αποδείξει την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής του 

δραστηριότητας ,την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική του επάρκεια, καθώς και την τεχνική και 

επαγγελµατική ικανότητά του, οι οποίες θα πρέπει να αντιστοιχούν κατ’ελάχιστον στις παρακάτω τάξεις 

του Μ.Ε.Ε.Π.: 

-Των έργων Οδοποιίας στην 1η τάξη και άνω. 

Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής η οποία απευθύνεται στο 

φορέα κατασκευής του έργου ήτοι την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και το ύψος της οποίας ανέρχεται  

στο ποσό των έξι  χιλιάδων  εκατόν εξήντα δύο ευρώ (6.162 €), µε ισχύ τουλάχιστο τριάντα (30)ηµέρες, 

µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς ,ήτοι µέχρι  10/3/2022. Οι χρόνος ισχύος των 

προσφορών είναι εννέα(9) µήνες από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των 

προσφορών.Οι προσφορές θα συντάσσονται στην Ελληνική Γλώσσα. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και τον όρο ότι η 

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στην ένωση.  

Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις “Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων Υπουργείου 

Εσωτερικών”,(έργο:Βελτίωση βατότητας-κατασκευή τεχνικών-σήµανση και ασφάλεια οδικών τµηµάτων 

στο ∆ήµο Πάργας)του οικονοµικού έτους 2021 σύµφωνα µε την αριθ.πρωτ.6397/359/19-01-2021  

απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού ΠΕ Πρέβεζας  δέσµευση 

πίστωσης 283.000 € σε βάρος & δέσµευση πίστωσης  99.000,00 € για το έργο (Βελτίωση βατότητας-

κατασκευή τεχνικών-σήµανση και ασφάλεια οδικών τµηµάτων στο ∆ήµο Πάργας) σε βάρος της πίστωσης 

του προϋπολογισµού εξόδων µε ΚΑ 00-6737.003 του Προϋπολογισµού του 2021 του ∆ήµου Πάργας  

σύµφωνα µε την υπ’ αρ. 2.480/Α169-10/3/2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Οικονοµικής 

Υπηρεσίας του ∆ήµου Πάργας. 

∆εν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο. Η προθεσµία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 

δώδεκα (12) µήνες, από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης. 

Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Ο.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου. 

ΕΣΩΤ. ∆ΙΑΝΟΜΗ 
1.  Αρχείο  
2.  Χρ. Αρχείο  
3. Φάκελο έργου  
4.  Τ.Σ.Ε. 

Η  ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
 
 

ΦΙΛΙΑ ΡΕΠΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

ΑΔΑ: 6ΡΥΣ7Λ9-Λ5Σ

KONSTANTINOS 
KATSIMPOKIS

Digitally signed by KONSTANTINOS KATSIMPOKIS 
DN: o=Hellenic Public Administration Certification Services, 
serialNumber=ERMIS-65538619, ou=PERIFEREIA IPEIROU, ou=REGION OF 
EPIRUS, c=GR, email=k.katsimpokis@php.gov.gr, sn=KATSIMPOKIS, 
givenName=KONSTANTINOS, ou=ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ, 
cn=KONSTANTINOS KATSIMPOKIS 
Date: 2021.04.07 09:21:22 +03'00'

21PROC008417098 2021-04-07


