
   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ 
ΔΗΜΟ ΑΝΨΓΕΙΨΝ 

_____________ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ  

 

  ΕΡΓΟ : ΒΕΛΣΙΨΗ ΠΡΟΒΑΙΜΟΣΗΣΑ ΟΔΨΝ ΔΗΜΟΤ ΑΝΨΓΕΙΨΝ 

 ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣ
ΗΗ  

: Σο ϋργο χρηματοδοτεύται από το Πρόγραμμα  «Αγροτικό 

Ανϊπτυξη τησ Ελλϊδασ 2014-2020» με 

υγχρηματοδότηςη από το Ε.Γ.Σ.Α.Α και ςυγκεκριμϋνα 

από την ΑΕ 2022Ε08210044 

 ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙ
ΜΟ 

: 500.000,00 € 

 
 

CPV : 45233123-7- Καταςκευαςτικϋσ εργαςύεσ για δευτερεύουςεσ 
οδούσ 

 Aρ. Πρωτ. : 6726/05-12-2022 

 

 

 
 ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΗ 

ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (Ε.Γ.Σ.Α.Α.) 
Η Ευρώπη επενδφει ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ  

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

«ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014 – 2020» 
 
 

 
 
 
 

 
 

ΜΕΣΡΟ 4: ΕΠΕΝΔΤΕΙ Ε ΤΛΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΣΟΤ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 
Η πίςτωςη προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη τησ Ελλάδασ 2014 – 2020» με 

ςυγχρηματοδότηςη από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. 
 

ΠΕΡΙΛΗΧΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ τησ πρϊξησ: 

 «ΒΕΛΣΙΨΗ ΠΡΟΒΑΙΜΟΣΗΣΑ ΟΔΨΝ ΔΗΜΟΤ ΑΝΨΓΕΙΨΝ» 

Ο Δικαιούχοσ Δόμοσ Ανωγεύων, προκηρύςςει ανοιχτό διαγωνιςμό [ΜΕΩ ΣΟΤ ΕΘΝΙΚΟΤ 
ΤΣΗΜΑΣΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΙΩΝ ΤΜΒΑΕΩΝ (Ε..Η.ΔΗ..)] για την ανϊθεςη του ϋργου 
«ΒΕΛΣΙΨΗ ΠΡΟΒΑΙΜΟΣΗΣΑ ΟΔΨΝ ΔΗΜΟΤ ΑΝΨΓΕΙΨΝ»(CPV: 45233123-7), Κωδικόσ ΝUTS: EL433, 
με προώπολογιςμό 403.225,81 € (πλϋον Υ.Π.Α. 24%), 500.000,00 €. 

Σο ϋργο ςυντύθεται από την κατηγορύα ΟΔΟΠΟΙΙΑ με προώπολογιςμό 393.596,02 € (δαπϊνη 
εργαςιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

Σο παρόν ϋργο αφορϊ ςε γραμμικϋσ παρεμβϊςεισ βελτύωςησ ςε μεγϊλο μϋροσ των 
αγροτοκτηνοτροφικών οδών του Δόμου. τόχοσ εύναι η καλύτερη δυνατό προςαρμογό ςτον 
υφιςτϊμενο ϊξονα των οδών.  

Προςφϋρεται ελεύθερη, πλόρησ, ϊμεςη και δωρεϊν ηλεκτρονικό πρόςβαςη ςτα ϋγγραφα τησ 
ςύμβαςησ ςτον ειδικό, δημόςια προςβϊςιμο χώρο, «ηλεκτρονικού διαγωνιςμού»  τησ πύλησ  
www.promitheus.gov.gr, καθώσ  και  ςτην  ιςτοςελύδα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ 
(www.anogeia.gr/dimotis) 
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Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ϋχουν φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα, ό ενώςεισ αυτών που δραςτηριοποιούνται 
ςε ϋργα κατηγορύασ ΟΔΟΠΟΙΙΑ και που εύναι εγκατεςτημϋνα ςε: 

α) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ τησ Ένωςησ,  

β) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου (Ε.Ο.Φ.),  

γ) ςε τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη Δ, ςτο βαθμό που η υπό  ανϊθεςη 
δημόςια ςύμβαςη καλύπτεται από τα Παραρτόματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικϋσ ςημειώςεισ του 
ςχετικού με την Ένωςη Προςαρτόματοσ I τησ ωσ ϊνω υμφωνύασ, καθώσ και  

δ) ςε τρύτεσ χώρεσ που δεν εμπύπτουν ςτην περύπτωςη γ΄ τησ παρούςασ παραγρϊφου και ϋχουν 
ςυνϊψει διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την Ένωςη ςε θϋματα διαδικαςιών ανϊθεςησ 
δημοςύων ςυμβϊςεων. 

Οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα υποβϊλουν Βεβαύωςη εγγραφόσ ςτο ΜΕΕΠ 
για ϋργα κατηγορύασ ΟΔΟΠΟΙΙΑ.  

Για φορεύσ  που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςε λοιπϊ κρϊτη μϋλη τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ προςκομύζουν 
τισ δηλώςεισ και πιςτοποιητικϊ που περιγρϊφονται ςτο Παρϊρτημα XI του Προςαρτόματοσ Α του ν. 
4412/2016. Οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςε κρϊτοσ μϋλοσ του Ευρωπαώκού 
Οικονομικού Φώρου (Ε.Ο.Φ) ό ςε τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη Δ, ςτο βαθμό 
που η υπό ανϊθεςη δημόςια ςύμβαςη καλύπτεται από τα Παραρτόματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τισ 
γενικϋσ ςημειώςεισ του ςχετικού με την Ένωςη Προςαρτόματοσ I τησ ωσ ϊνω υμφωνύασ, ό ςε τρύτεσ 
χώρεσ που δεν εμπύπτουν ςτην προηγούμενη  περύπτωςη και ϋχουν ςυνϊψει διμερεύσ ό πολυμερεύσ 
ςυμφωνύεσ με την Ένωςη ςε θϋματα διαδικαςιών ανϊθεςησ δημοςύων ςυμβϊςεων, προςκομύζουν 
πιςτοποιητικό αντύςτοιχου επαγγελματικού ό εμπορικού μητρώου. την περύπτωςη που χώρα δεν 
τηρεύ τϋτοιο μητρώο, το ϋγγραφο ό το πιςτοποιητικό μπορεύ να αντικαθύςταται από ϋνορκη 
βεβαύωςη ό, ςτα κρϊτη - μϋλη ό ςτισ χώρεσ όπου δεν προβλϋπεται ϋνορκη βεβαύωςη, από υπεύθυνη 
δόλωςη του ενδιαφερομϋνου ενώπιον αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου 
ό αρμόδιου επαγγελματικού ό εμπορικού οργανιςμού τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ όπου εύναι 
εγκατεςτημϋνοσ ο οικονομικόσ φορϋασ, ότι δεν τηρεύται τϋτοιο μητρώο και ότι αςκεύ τη 
δραςτηριότητα του ϊρθρου 21 τησ διακόρυξησ. 

Ωσ ημερομηνύα και ώρα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορών ορύζεται η 27-12-2022, 
ημϋρα Σρύτη  και  ώρα  15:00  και  ωσ  ημερομηνύα  και  ώρα ηλεκτρονικόσ αποςφρϊγιςησ  των 
προςφορών ορύζεται η 03-01-2022, ημϋρα Σρύτη και ώρα 10:00. 

H οικονομικό προςφορϊ των διαγωνιζομϋνων, θα ςυνταχθεύ και θα υποβληθεύ ςύμφωνα με 
αντύςτοιχα ϊρθρα του ν. 4412/2016. 

Η επιλογό του Αναδόχου, θα γύνει ςύμφωνα με την «ανοικτό διαδικαςύα» του ϊρθρου 27 του ν. 
4412/2016 και υπό τισ προώποθϋςεισ του νόμου αυτού.  

Κριτόριο για την ανϊθεςη τησ ςύμβαςησ εύναι πλϋον η ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη 
προςφορϊ, αποκλειςτικϊ βϊςει τιμόσ (χαμηλότερη τιμό). 

Κϊθε  προςφϋρων  μπορεύ να υποβϊλει μόνο  μύα  προςφορϊ.  

Δεν επιτρϋπεται η υποβολό εναλλακτικών προςφορών.  

Δε γύνονται δεκτϋσ προςφορϋσ για μϋροσ του αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ. 

Οι προςφορϋσ υποβϊλλονται από τουσ ενδιαφερομϋνουσ ηλεκτρονικϊ, μϋςω τησ διαδικτυακόσ 
πύλησ www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ, μϋχρι την καταληκτικό ημερομηνύα και ώρα που 
ορύζεται παραπϊνω, ςε ηλεκτρονικό φϊκελο του υποςυςτόματοσ. Για τη ςυμμετοχό ςτην παρούςα 
διαδικαςύα οι ενδιαφερόμενοι οικονομικού φορεύσ απαιτεύται να διαθϋτουν ψηφιακό υπογραφό, 
χορηγούμενη  από πιςτοποιημϋνη αρχό παροχόσ ψηφιακόσ υπογραφόσ και να εγγραφούν ςτο 
ηλεκτρονικό ςύςτημα (ΕΗΔΗ - Διαδικτυακό πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντασ τη  
διαδικαςύα εγγραφόσ του ϊρθρου 5 παρ. 1.2  ϋωσ  1.4  τησ  Κοινόσ  Τπουργικόσ  Απόφαςησ  με  αρ.  
117384/26-10-2017  (3821  Β') «Ρυθμύςεισ τεχνικών ζητημϊτων που αφορούν την ανϊθεςη των 
Δημοςύων υμβϊςεων ϋργων, μελετών, και παροχόσ τεχνικών και λοιπών ςυναφών επιςτημονικών 
υπηρεςιών  με χρόςη των επιμϋρουσ εργαλεύων και διαδικαςιών  του Εθνικού υςτόματοσ 
Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων (Ε..Η.ΔΗ..)». 



ΑΔΑ: 92Φ5ΩΨΥ-Θ3Δ



   

Για τη ςυμμετοχό ςτο διαγωνιςμό απαιτεύται η κατϊθεςη εγγυητικόσ επιςτολόσ ύψουσ οκτώ χιλιϊδεσ 
εξόντα τϋςςερα ευρώ και πενόντα δυο λεπτϊ (8.064,52  €) και ιςχύ μϋχρι τουλϊχιςτον 30 ημϋρεσ 
μετϊ τη λόξη του χρόνου ιςχύοσ τησ προςφορϊσ. 

Ο χρόνοσ ιςχύοσ των προςφορών εύναι δεκατϋςςερισ (14) μόνεσ μετϊ την ημϋρα διεξαγωγόσ του 
διαγωνιςμού. 

Σο ϋργο εύναι ενταγμϋνο ςτο Μϋτρο 4: ΕΠΕΝΔΤΕΙ Ε ΤΛΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΣΟΤ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ, ΔΡΑΗ 
4.3.4: ΒΕΛΣΙΨΗ ΠΡΟΒΑΗ Ε ΓΕΨΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΣΗΝΟΣΡΟΥΙΚΕ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΕΙ του 
Προγρϊμματοσ Αγροτικό Ανϊπτυξη τησ Ελλϊδασ 2014 – 2020 με Κωδικό Ο.Π..Α.Α. (0035981077), 
ςυγχρηματοδοτεύται από το Ευρωπαώκό Γεωργικό Σαμεύο Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ (Ε.Γ.Σ.Α.Α.) και το 
Ελληνικό Δημόςιο και εύναι εγγεγραμμϋνο ςτο ΠΔΕ με ενϊριθμο 2022Ε08210044. 

Δεν προβλϋπεται η χορόγηςη προκαταβολόσ ςτον Ανϊδοχο. 

Η ςυνολικό προθεςμύα εκτϋλεςησ του ϋργου, ορύζεται ςε 365 ημϋρεσ (12 μόνεσ) από την ημϋρα 
υπογραφόσ τησ ςύμβαςησ. Οι αποκλειςτικϋσ και ενδεικτικϋσ τμηματικϋσ προθεςμύεσ του ϋργου 
αναφϋρονται ςτην Ε..Τ. 

Για τη δημοπρϊτηςη του ϋργου ϋχει εκδοθεύ η υπ’ αριθμ. 5377/23-11-2022 ςύμφωνη γνώμη 
δημοπρϊτηςησ τησ Ειδικόσ Τπηρεςύασ Εφαρμογόσ του Τπουργεύου Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ. 

Σο αποτϋλεςμα τησ δημοπραςύασ θα εγκριθεύ από το αρμόδιο όργανο Οικονομικό Επιτροπό Δόμου 
Ανωγεύων. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη τησ Ελλάδασ 2014 - 2020" με 
ςυγχρηματοδότηςη από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και ςυγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1. 

Ο Κωδικόσ ΣΑΕ του έργου είναι 2022ΣΕ08210044. 

 

 Ανώγεια, 05/12/2022 
Ο Δόμαρχοσ 

 
 
 

ωκρϊτησ . Κεφαλογιϊννησ 
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