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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ Καλαμπάκι 13-10-2020 

ΠΕ  ΔΡΑΜΑΣ Α.Π. : 11231 

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ   

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

  
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 

O Δήμος Δοξάτου προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή. Το σύστημα υποβολής των 
προσφορών είναι το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά την παρ. 2α του άρθρου 95 
του Ν. 4412/2016. για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ 
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» προϋπολογισμού μελέτης 879.032,26 € 
(χωρίς ΦΠΑ) και CPV: 45232470-7 (Σταθμός διαμετακόμισης αποβλήτων) 
 
O διαγωνισμός θα διεξαχθεί µε την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς 
ηλεκτρονικά αποκλειστικά µέσω της διαδυκτιακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ . 
Τα τεύχη του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο 
“Ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr (αα συστήματος 92941), στο 
ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του δήμου Δράμας www.doxato.gr). Αρμόδια υπάλληλος για 
επικοινωνία : Καραγαϊτάνη Γιάννα ( τηλ. 2521352434) κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες. 
 
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται 02/11/2020 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 18:00 και ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται 
06/11/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ. 
 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας σε έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ με 
προϋπολογισμό : 

Για Έργα Οδοποιίας: 356.233,60 € (Σύνολο εργασιών με Ε.Ο. και απρόβλεπτα) 

Για Οικοδομικά Έργα: :409.267,81€ (Σύνολο εργασιών με Ε.Ο. και απρόβλεπτα) 
Για Η/Μ Έργα : 92.634,34 € (Σύνολο εργασιών με Ε.Ο. και απρόβλεπτα) 

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. 
 
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, εγγυητικής επιστολής 

http://www.promitheus.gov.gr/
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συμμετοχής υπέρ του κυρίου του έργου (ΔΙΑΑΜΑΘ Α.Α.Ε.) , που ανέρχεται στο ποσό των 17.162,00 
ευρώ με ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι έξι (6) μήνες. 
 

H σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 14 της διακήρυξης, σε προσφέροντα ο 
οποίος δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει της παρ. Α του άρθρου 22 και πληροί τα κριτήρια 
επιλογής των παρ. Β, Γ, και του άρθρου 22 της διακήρυξης. 
 

 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π.-Α.Μ.Θ. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕ.ΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014-2020 με τη συγχρηματοδότηση του Ταμείου Συνοχής κατά το ποσό 
των 862.986,32 € με κωδ. Ενάριθμου έργου [2019ΣΕ27510121] και κατά το ποσό των 16.045,94 € 
από πιστώσεις της  ΔΙΑΑΜΑΘ σύμφωνα με το από 26-03-2020 υπ’ αριθμ 173 απόσπασμα 
Πρακτικού (αριθ απόφασης 1η ) 
 

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο έως 15%, σύμφωνα με το άρθρο 150 του Ν. 
4412/2016 και στη Διακήρυξη του έργου. Δεν προβλέπεται η πληρωμή πριµ στην παρούσα 
σύµβαση. 
 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε πεντακόσιες σαράντα ημέρες (540) από 
την ημέρα υπογραφής της σύµβασης. 
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δοξάτου. 
 
Ο 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 και των παρ. 
1 (ε) και 3 του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. 
Δεν 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). 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 
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