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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

Προκηρύσσει: 
 
 

     Τη διενέργεια ανοικτού KATΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ δημόσιου διαγωνισμού, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης έργου με 
τίτλο: «Έργο ολικής αποκατάστασης ασφαλτοτάπητα οδών της πόλης» με αριθμό αναφοράς τη σχετική μελέτη 
ΤΥ/2/2022. 

      Κριτήριο ανάθεσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης 

τιμής, με συμπλήρωση του έντυπου της οικονομικής προσφοράς.  

     Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η  εκτέλεση  εργασιών προκειμένου να γίνει συντήρηση ασφαλτικών 
οδοστρωμάτων κυκλοφορίας οχημάτων στο εσωτερικό δίκτυο οδών της πόλης, η οποία στο μεγαλύτερο μέρος της θα 
αφορά ολική αποκατάστασή τους λόγω των μεγάλων αριθμό τομών που έχουν υποστεί εξαιτίας των συνδέσεων του 
Δήμου με το δίκτυο αποχέτευσης.  

     Οι προσφορές θα αφορούν τα είδη που αντιστοιχούν στους κωδικούς (CPV): 45233222-1 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του έργου. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Αντιπροσφορές δε 

γίνονται δεκτές. 

Mέγιστος χρόνος κατασκευής του όλου έργου καθορίζεται ο χρόνος των εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών 

ημερών από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης. 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, και απαντώνται αντίστοιχα μέσω της 

Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Τελευταίες ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δευτέρα 31/10/2022, Τελευταίες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  

Τετάρτη 02/11/2022. 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Δευτέρα 31/10/2022 και ώρα 15:00  

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  Τρίτη 08/11/2022 και ώρα 15:00 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Δευτέρα 14/11/2022 και ώρα 12:00 

Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του διαγωνισμού (γραπτή και προφορική) ορίζεται η ελληνική. Περισσότερες 

πληροφορίες δίνονται στους αναλυτικούς όρους της Διακήρυξης. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί  μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. στην οποία διατίθενται 

ελεύθερα, πλήρη, άμεσα & δωρεάν όλα τα έγγραφα της σύμβασης. 

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 5.000.000,00 €  και αναλύεται σε: 

ΟΜΑΔΑ Α: ΣΗΜΑΝΣΗ                                                                                        4.528,00 
ΟΜΑΔΑ Β: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΟΜΒΡΙΑ-ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ    2.954.747,56 
 
Γενικό Άθροισμα (Σσ1)                                                                                    2.959.275,56 
 
Γ.Ε & Ο.Ε (%) 18,00%                                                                                      532.669,60 
Γενικό Άθροισμα (Σσ2)                                                                                   3.491,945,16 
Απρόβλεπτα 15,00%                                                                                      523.791,77 
Άθροισμα (Σσ3)                                                                                                4.015.736,93 
Απολογιστικά + όφελος :                                                                                       11.800,00 
Πρόβλεψη Αναθεώρησης                                                                                       4.721,14 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :                                                                                  4.032.258,07 
ΦΠΑ 24% :                                                                                                         967.741,93  
  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ :                                                                   5.000.000,00 Ευρώ 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Η χρηματοδότηση του έργου του τίτλου θα γίνει από προϊόν δανεισμού. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφοράς εργοληπτικές επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές, 

εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ 4ης τάξεως και άνω για έργα κατηγορία ΟΔOΠOIIAΣ και κατηγορίας Α2 τάξης και άνω 

για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και κατηγορίας Α2 τάξης και άνω για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ.   

Η Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί του δημοπρατούμενου ποσού, ήτοι ογδόντα χιλιάδες 

πεντακόσιες πενήντα τέσσερα ευρώ (80.554,00€), πρέπει να απευθυνθεί προς ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ και να 

βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής 

επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΜΕΔΕ συνταγμένη σύμφωνα με το τύπο που ισχύει στο Δημόσιο. 

Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να έχουν προθεσμία ισχύος που όμως δεν θα είναι λιγότερη των 16 μηνών. 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση δικαιούται να ασκήσει 

προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ. 

Οι ελάχιστες προϋποθέσεις, οι όροι και τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής αναφέρονται στα αντίστοιχα άρθρα 

των αναλυτικών όρων Διακήρυξης 

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
 

   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ 
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